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 students12-11A guide for Years  
This guide aims to help Years 11-12 students of Arabic to meet the demands of the written 
tasks in the Arabic Continuers and Extension courses. By using this guide, students will be able 
to develop and refine their writing skills, as well as some oral skills, and produce oral and 
written texts to a fair degree of proficiency.  

 

Arabic is unique 

At some stage in their learning of English student will, have written a letter, postcard, email, 
essay etc. Text Types in Arabic demonstrates that language use in Arabic is sometimes different 
from English or other languages. Many expressions and styles vary- for example, the lack of 
direct address for a diary entry, as in Arabic a diary entry should always start with at least the 
date, or the day and the date. "Dear Diary" is an English concept and should not be included in 
the writing of an Arabic diary entry. 

 
It is particularly important to maintain authenticity and culturally accurate style and tone. 
Therefore, all text types, formal or informa, should follow certain guidelines and linguistic 
features. 

 
 

 :ةربيَّغة الَعة اللُّصوصيَُّخ

 ،خرى أُغٍة لُيِّأَكَ، ربيةغة الَعلُّ ِلنَّأَفة عِرلميذ َملى التَِّع، ِةربيَّغة الَعلُّالصوص ِب النَُّن ِميٍّة أَتاَبند ِكِع
ج خُرى َيّت َحهاراعاَتليه ُمجب َعذا َي ِلِهفرداِتُمع َوجتَم املُقافِةن ثَة ِمَعة ناِبماعيَّة واجِتيَّغِوة لُصوصيَُّخ
ن َعا يلِّ كُبتعاِداالِب الميذ التَُّحنَصأَذا ِل. ٍةيَّقيِق َحٍةرقيَّ َشكهٍةَنِب َوصديِق بالتَّديراً وَجصيالًي أَدبِّ اَألُهملَُع
 ِةنَيكيك الِب َرصٍّ إال لَنُتؤدِّين لَفالتَّرمجة احلَرِفيَّة ، ِةيَّ اإلجنليِزفرداِت واملُلحاِتصطَلُم ِلٍةرفيَّ َحٍةرَمجة َتيَّأَ
ن مِكُييت ال ة الَّيَّ اإلجنليِزصطلحاِت املَُنثري ِمناك الكَ ُهمثالً فَ.ةويَّاهلُدمي ععىن َوَمي أَن  ِمخاٍلو
 ب يفكَتيت ُتالَّ"Yours Sincerely"  ثلصوص ِمها يف النُُّتتاَبجب ِكة وال َيربيَّ الَعلغِةالُّىل ها ِإمُترَجَت
ريب الَعص النَّ ِبرُِّضُيصطلحات َسذا ُم هكَمةُرَجَتفَ. ةيَِّمسالرَّوة جاريَّالتِّالرَّسائل  ةًسائل خاصَّ الرَّهايِةِن
ق ل فاِئقبََّت(( بارةُي ِعبارات ِه الِعِههِذ ِلرادٍف ُملُفَضوأَ. غةخدام اللُّسِت افاهيَمن َم ِمةع نابَُِِري غَاهنََّأل
 غِةيين للُّراث الدِّن التُّة ِمَعو ناِبة أَيَّل ديِنالِئ َداتبارات ذِعأَنَّ  يثَُح، حيح َصكُسالَعَو. ))رامحِتاال
: تانباَرما الِعلى هذا ُه َعثاٍلري ِمَخ و،هِتيَّصداِقَم ِليءسُتل َسإلجنليزي َبص ا يف النَّيئاًعين َشن َتلَ ِةربيَّالَع
 ."Hopefully" فهاراِد وُم)) اهللان شاَءِإو(("Best of luck"   فهاراِد وُم))وفيق التَّيلّواهللا َو((
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How to use this guide 
 
As in English, text types in Arabic require significant features of content, language use, 
register, style and layout. It is necessary for Years 11 and 12 students to comprehend and 
master these features to improve the quality of their writing. Text Types in Arabic outlines and 
provides details of all these features as well as the following:  

 
• Text analysis with a focus on purpose, structure and identifiable language features   
• Examples of a typical task requirement with an annotated corresponding response 
• A variety of suggested vocabulary, supporting sentences and appropriate phrases which can 

be used to start, continue and end specific texts 
• List of connecting words and expressions which will assist students in linking their ideas as 

well as paragraphs to produce cohesive and coherent texts 
• Writing questions for practice, based on the three themes of the Continuers course (The 

Individual, The Arabic Speaking Communities, and The Changing World) as well as the 
prescribed theme in Arabic Extension The Individual and Contemporary Society. 

  
The specific characteristics of each text type are presented through general definitions and 
purposes, layout and structure, linguistic features, an example of a typical task requirement and 
a corresponding sample answer. 

 
  General definition and purpose )ص النَّعريُفَت ( 

For each text type students will find a general description of the text type and its purpose(s), 
context and intended audience. 

 

 Layout and structure )ص النَّيكلَُه(

In this section, students will find a sample layout of the text type with suggestions for 
appropriate content and paragraph structure, including highlights of the most significant format 
features which identify the particular text type, for example, stating the day and date at the 
beginning of a text indicates a diary entry while a direct form of address indicates the 
beginning of a letter or an email. 

 

 Linguistic features )ةغويَّ اللُّفاُتالصِّ(

Students will find this section very useful as it will outline the particular linguistic features of 
each text type. They will find out about such aspects of language as the right verb form or 
tense. Also, a wide range of useful vocabulary, standard and common Arabic expressions, 
phrases, helpful sentence beginnings and endings and much more are given as suggestions.  
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 Typical task )ؤالالسُّ(

For each text type, students will find a task requirement. Learning how to read and understand 
a task requirement is very important as this is often made up of several components, which 
need to be appropriately addressed. Students should fully comprehend what the question is 
asking of them and always ensure that all of its requirements are met. 

 

  Sample answer)ةموذجيَّ َنةإجاَب(

Students are provided with an annotated sample of a corresponding response to the task given. 
The sample answer will represent a high quality response, based on the HSC marking 
guidelines provided by the Board of Studies.  
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Introduction 
In the Higher School Certificate Arabic Continuers and Extension courses, students are 
required to be familiar with a range of text types. They are required to produce such text types 
in writing which are appropriate to a range of contexts, purposes and audiences. Therefore, 
they are expected to be familiar with and be able to produce the following five kinds of 
writing: 

 

• Personal  ةاصَّاخلتابات ِكال     

• Imaginative ُيالسلوب اخلَأ    

• Persuasive      ُسلوب اإلقناعأ  

• Informative    تابة لإلعالمالِك   

• Evaluative ةيَّقييِمتَّالتابات ِكال    
 
Students of Stage 6 Arabic Continuers are expected to produce the following text types in their 
external examination.  

 

  Conversation                    ةحادثَاملُ
 Description                       صفَوال
  Diary entry                         اتّييوِمال
 Email/fax     الفاكس/ كترونيةلة إِإلسالَرِّال
 Informal letter              ة اخلاصَّلةساالرِّ

 Message/note              صرية القَلةساالرِّ           
 Narrative account       صيَصرد الِقالسَّ

 Personal profile       ذّايت    الل ِجسِّال

  Postcard                       ةريديََّبالة طاقَِبال

                   Recount                        رد األحداثَس

 Report                                     يرقرتَّال

 Speech/ script of a talk         ةطَباخلُ
 
In addition to the above text types, students of Arabic Extension are expected to be able 
to produce the following text types in the external examination: 

 

Article                                                                    ةقالَاملَ

                                            Formal letterةمسيَّرَّالة سالَالرِّ 

      Monologue- oral exposition  يفهشَّال ئينشااإلوضوع املَ 
                                Script of conversationثة اَداحملُنص 
 Short essay                             حريريتَّال ئينشااِإلضوع واملَ
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s of writingType 
In order to produce a good piece of writing, it is important to consider the following: 

• the kind of writing required 

• the text type required 

• the topic or theme the task is based on 

• the register required: formal/informal 

• whether you should indicate your own point of view or remain neutral 

 

 Personal Writing          ةتابات اخلاصَّالِك

Personal writing involves the writer and his/her own experiences. It nearly always employs first 
person "I" and/or second person "you". Therefore, it is subjective, informal, and uses familiar 
style/register. In addition, it often includes emotive language. It emphasises ideas, opinions, 
feelings, memories, reflections and impressions rather than facts. 

 
In personal writing, it is quite appropriate to use a simple, everyday style with some common 
expressions. It must be noted that the use of informal and everyday language is by no means an 
invitation to use dialect. Though the register, word choice and syntax may vary, depending on 
the audience, the text to be written MUST always be in MODERN STANDARD ARABIC.  

 
 

 َيِهفَ. ّ اخلاصِهِمب وعالَالكاِت ولَر َحمحَوَتيت َتة الَّتاَبنواع الِك أََن ِموٌع َنةُ اخلاصَّتاباُتالِك
ن يت ِم الَّباعاتنِطيات واالكَرر والذِّشاِعاآلراء واملَفكار َواَألنها ج ِمخِرُت ِلِهعماِقيف أَ غوُصَت
  القاّصُهفُسو َنتابات ُهوع من الِك يف هذا النَُّبالكاِت. طروحؤال املَع السُّناسب َمَتن َتن أَمِكاملُ
) حُنَن/ناأَ: متكلِّمري املَُض( م لِّتكَ املُفةَ ِصُمخِدسَتذا َي ِل،فاصيل والتَّحداِثاَألا ِبخصيعين َشاملََو

 .ينر اآلَخَعه َمديِثيف َح) نَّنُتأَ، منُتأَ، مانُتأَ، نِتأَ، نَتأَ(بة خاطَمري املَُضشياء َون اَأل َعِهعبِرييف َت
 باراُتالِعفَ. اًعبّي َشليِهف َععاَرُمَت واًّينساِن وِإاًّيخِص َشسلوباً أُُمستخِد ما َيةً عاَدتابِةع من الِكوهذا الّنَو
ة يَّصداِق َمذاَتة َويَّلها حقيِقجَعة ما َيعيَّ الواِقَنفيها ِم، عِنمَتهل املُوع السَّ النََّني ِمِه رةًعبِّت ُمن كاَنوِإ
ناك  ُهنَّحوال أَن اَأل ِم حاٍليِّأّعين ِب ال َياًومّي َيةًلَداَوَت ُممةُخَدسَت املُلغةُون الُّكََو. ئ القاِرنَدِع
ة قبولَحيدة املَ الَوَي ِهصحىة الفُربيَّلغة الَعالُّ فَ.عيٍدن َب وال ِمريٍبن قَال ِم ٍةيَّ عامٍِّةهَج لَِةيَّ َألخداماًإسِت
 . بةتا الِكنواِعميع أَها يف َجخداِمِتاْسسموح ِبواملَ
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Text types suitable for personal writing are: 
 

          Conversation                 ةادثَاملُح
     Description               صفَوال
  Diary entry                  اتومّيَيال
 Email               ةيَّلكتروِناإلة سالَرِّال
  Informal letter         ة اخلاصَّلةساالرِّ
 Message/note         صرية القَةالَسالرِّ
 Narrative account    يصَصِقالرد سَّال
 Postcard                     ةيَّربيِدالطاقة ِبال

 
 

Imaginative Writing      ايلسلوب اخلَياُأل  

Imaginative writing requires students to form an image in the mind and be able to use it to 
describe people, places, emotions, atmosphere, etc. It uses techniques such as imagery devices 
(metaphors, similes, personification, etc) and variation in sentence length. It may vary widely 
in style according to what seems appropriate for the content of the task. It may break normal 
sequencing of events in order to add impact, such as in a flashback or reflection on past 
experiences. 
 

ة يَّالِغر الَبَوة الصُّطَواِسعبري ِبيايل والَتر اخلَصوُّ التََّن ما ِمةًرَجب َدطلََّت ِيتاباِتن الِك ِموِعهذا الّن
د وال يوَج. رشاِعن واملَماِكات واَألّيخِص والشَّ األشياِءصِفشخيص يف َوة والتَّعاَرسِت واالشبيِهالتَّكَ
ر يَّتَغد َتيت قَالَّ ةباته اخلاصَّلَّطََت ُم نصٍّلِّكُ ِليثَُح، ا الّنوع من النُّصوصهذه ز ِبيَّتَم َيٌنعيَّ ُمسلوٌبناك أُُه
 يف اًّيساِس وأَركاًشَت ُمالًليها عاِمعليق َعَمَضت والتَّالَّيت حداث ر األذكااسِتُيعَترب َو .ضمون املَفَقِو
 . تابةسلوب يف الِكع هذا اُألِبتَّيت َتصوص الَّ من النُّثِريالكَ
    

Text types suitable for imaginative writing are: 
 

          Conversation               ةحادثَاملُ
  Diary entry               اتومّيَيال
 Email            ةيَّكتروِنلإلاة سالَرِّال
  Informal letter      ة اخلاصَّلةساالرِّ
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Persuasive Writing   ُقناعإل ِاسلوُبأ            

In a persuasive text, students must attempt to manipulate the reader's emotions and opinions in 
order to achieve a specific aim. The writer is required to persuade the reader to do something 
or that his/her point of view is more valid than the reader's existing one. The text must appeal 
to the reader's emotions and needs. 

 
Language is extremely important in persuasive texts. Such writings require careful choice of 
words and a range of vocabulary appropriate to the content. Exaggeration, humour and/or 
comparison are used to attract the reader, depending on the subject. The second person "You" 
is the standard form of address as it involves and engages the reader. Direct speech and 
questions are also used to strengthen the relationship with the audience.  

 
ىل  ِإُفهِدها َتنَّ أَيثَُح. صوصوع من النُّة هذا النَّتاَب يف ِكاًّيساِس أَوراًها َدعماِلسِتا ةُيَّيِف وكَغةُ اللُُّبلَعَت

 مةُستخَد املُلغةُ الُّكونُة ما َت وعاَدنٍةعيَّ ُمظٍر َنِةجَهُوو ِب ما أَمٍلَعيام ِبالِقِب ئالقاِر وي أَقّتلَ املُإقناِع
 . ّيِرحَو ِميٍء َشعِللى ِفئ َع القاِرثُُّح وَتاًّيِوعَن وَماًفّي عاِطرةًؤثُِّم طروحةُ املَفكاُرَألوا
 نَّما أَكَ. ةوَّرُج املَِةتيَجالنَّروج ِبلُخمور ِل اُألهمِّن أَ ِمكاٍء وذٍَةقَِّدبارات ِبالِعفردات َويار املُخِتا دَُّعذا ُيِل
 جوِدِمن ُو طالِقلى اِإلأس َعة وال َبت احلاَجدَع إذا اسَتنةقاَرواملُ حياناًأَة َغبالَاملُخدام اسِتن مِك املَُنِم
 مريَضخدام ذ اسِتلميلى التِّبع َعالطَّوِب. صضمون النَّع َمك َم ذِلَبناَس إذا َتةعاَبة والدُّكاَه الفُّسِح
ة القَالِعز عزيَتو ِلفوس أَ يف النُّأثِري للتَِّةيَّياِنالَب لِةسِئ اَألَن ِمعضاًح َبطَرد َيي وقَتلقّع املُواصل َمللتَّ بخاطَاملُ
 .مهوراجلُ ينه وبَنيَب
 

Text types suitable for persuasive writing are: 
  

 Article                  ة  قالَاملَ  
 Essay        نشائي اِإلوضوع املَ

Speech                   ة  طَباخلُ
 

Informative Writing      عالمة لِإلتاَبالِك        

Informative writing is factual and objective. It presents facts and news. It may also use 
quotations, references, examples, explanations and statistics.  Here, the writer must be unbiased 
and impersonal. There is usually no point of view to convey, nor is there any judgment, 
evaluation or persuasion.  
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The information is presented clearly and directly with a logical and predictable sequencing of 
information. There is limited use of figures of speech, such as similes and metaphors and very 
little evidence of adjectives or adverbs. 
 
 

 خباَراَألوق قاِئاحلَض عِريت َتالَّ ةيَّوضوِعاملَتابات ن الِك ِموٌعي َنبالغ ِهو اِإل أَ اإلعالِمجِل َألةُتاَبالِك
ر َولصُّ ِلستخداٌماناك د ُهال يوَجفَ. علوماتللَم قيٌّنِط َملٌلُسَسَتد فيها  يوَجباشرٍة وُمحٍة واِضٍةطريقَِب
 هنَّأََبل ة يَّصِففردات الَوبارات واملُن الِعليل ِم القَص إالّن النَّمَّتَض وال َيِةعاَرسِت واالشبيِهالتَّة كَيَّالِغالَب
. ٍةلفَخَت ُمراجَعن َم ِمشهاداتسِتاراهني وة والَبمثِلاَألِبمة دعَّفاصيل ُمروحات وَتن ُشضمََّتَيا ما ًبغاِل
ل قة َبسَب ُمحكاماًة وال أَيَّخِصر َشظَة َنجَهض ُوعِر وال َياًّيياِد ِحن يكونَص أَلى النَّ َعبوجََّتذا َيِل
 يف جهوللَمبين ِل املَ الِفعلةو صيَغم أَتكلِّمري املَُض اًخدمسَت ُمَيما ِهها كَُدسِرع وَيقاِئالَو ِبُملتِزَي
 .علومات للَمِهرِحطَ

 
Text types suitable for informative writing are: 

 

                 Recount                 حداثاَألرد َس
                                           Reportقريرتَّال  

 

Evaluative Writing   ةيَّقييِمتَّتابات الالِك            

Evaluative writing aims to reach a conclusion through a logical and balanced presentation of 
information. It also presents an objective discussion of facts and ideas. It must define, present 
and explain an issue and use evidence to support the differing sides.  

 
The language must convey an objective approach to the issue through the use of expressions of 
cause, consequence, etc. 

 

                             Articleةقالَاملَ
              Formal letterةمسيَّ الرَّةلَساالرِّ
  Informal letter         ة اخلاصَّةلَساالرِّ
  Message/note         ةصَري القَةلَساالرِّ
  Personal profile     ذَايت   جل الالسِّ
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 ِبلى الكاِت َعحيثُ، ةربيَّة الَعلَغ يف الُّةًة خاصَّتاَبنواع الِكب أَصَعن أَتابات ِمن الِكوع ِمرب هذا الّنعَتُي
 يف خصيٍّ َشسلوٍب أُيِّن أَ َعاًّيِلبتعاد كُ واالبمري الغاِئجهول وَضلَمبين ِل املَ الِفعلةصيَغخدام اسِت
علومات ىل َم ِإِةاإلضافَ ِبهاخواُتأَ َونَّأَخدام  السِتةً ماسَّةًاَجب حاِلجد الطّد َينا قَوُه. فكار اَألرِحطَ
 يف َعرِضن واُز ِبَتضاياض القَعِروَي اًّيوضوِعكون َمن َيب أَِجذي َيص الَّوضوع النَّ َمولَ َحفريٍةَو
 شةَناقَوُمها فاصيِل لَت واضٍحرٍحَشع ها َمرَض وَعةضيَّ القَعريَفَتليه ما َعكَ. ةيَّة واإلجياِبلبيَّ السَّواحيالنَّ
 . قدالنَّ أو قييِم التَّرِضَغ ِلةقيَّنِطربيرات املَراهني والتَّ والَبلِة باألمِثهاَمعوَدر فكااَأل

                       
Text types suitable for evaluative writing are: 

 

 Article                 ة قالَاملَ
  Essay     ئينشا اِإلوضوعاملَ
      Report          قرير     تَّال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إن وأخواهتا؟؟؟؟؟
 لعلّ، ليت، لكّن، كأنّ، إن، أن
 لعلّ، ليت، لكّن، كأنّ، إن، أن
 لعلّ، ليت، لكّن، كأنّ، إن، أن
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Planning a writing task 
Students should always plan their writing of texts. As different kinds of 
writings have different requirements, planning would differ from text to text. 
Some texts are more difficult to write than others, for example a formal letter 
is more difficult than a message and a personal email is much easier than a feature article. 
Therefore, planning well simplifies the writing process and improves the quality of the 
intended text, regardless of its degree of difficulty. 
                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

        

  

 

 

 

The first step in planning your task should be addressing the following 
questions:

1. Which text type will I be writing?
Diary entry?    Letter?    Message?    Report?    Speech?      

2. What kind of writing will be required?
Evaluative?    Imaginative?    Informative?    Personal?    Persuasive?  

3. What is the purpose of the task?
To analyse?    To apologise?    To encourage?    To entertain?    To evaluate? 
To explain?    To inform?    To persuade?    To present?    To reflect upon?  
 
4. Who is the audience for my writing?
Females?    Friends?    Migrants?    Parents?    Students?

 

5. What is my role as the author? 
Writer?    Narrator?    Speaker?    Reporter? 
 
 

6. Which person will I be using?  
First?     Second?       Third? 
        
 

7. Which voice will I use?  
Active?    Passive? 
 
 

8. Which verb tense will I use?  
Past?    Present?    Both? 
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Writing a text 
    

 

    When writing a particular text, students should follow the 
suggestions below: 

 
1. Underline or highlight the key terms in the phrasing of the question. 
2. Brainstorm ideas which correspond to the requirements of the question as well as the 

key terms 
3. Construct the layout of the text including : 

a. Introduction           ُمةقدِّامل  
b. Main body وضوع     املَلُب ُص  
c. Conclusion    ة  َماخلاِت/ هايةالنِّ 

 
These are in addition to other features of the particular text type, for example, the salutation 
at the beginning of a speech and the signature at the bottom of a letter. 
 
 
In the introduction, you briefly mention the subject matter. The topic must be clearly 
stated and the key ideas briefly outlined. The constituents of the introduction may vary 
according to the text type. In a speech, for example, you may introduce the topic through a 
rhetorical question whereas in a diary entry you may reveal it through an exclamatory 
phrase. 
 

 

  ُفِلخَتقد َت. حديدُهوَت وضوععريف املَ َتنَك ِمُبتطلَّ ما َتةًها عاَدوُع َن كانَاًّيمة أَقدِّلُم ِلةُ العامَّدةُالقاِع
 وضوع  َمقَدِّمد ُتقَ، ثالبيل اِمللى َسَعفَ. صوع النَّ َنفَق ِوهاطَرِح ةُريقَو طَمة أَقدِّه املُ هِذناُتكوُِّم
 عبارِةات ِبّيوِم الَيصَّبدأ َنو َتة أَريَّحَو اِملِةضيَّ القَ َعنفكِشمهور َيلُج ِلياينٍّ َبؤاٍل ُسوجيِهَتة ِبطَباخلُ
 .نهف ِمَدى اهلَّتو َحأَنَّص  الضمونُها َمالِل من ِخُرظَهَي، غراٍبسِتاو أَ ٍبعجَُّت

 
In the main body, write and elaborate on the ideas mentioned in the introduction. 
Depending on the kind of writing, you may describe and explain the main ideas in 
imaginative and/or personal writings, provide justifications and evidence to support your 
argument in persuasive and/or evaluative writings, or provide details of the main points in 
an informative piece of writing. This part must almost always be divided into separate 
paragraphs, where each new paragraph introduces and deals with a new idea or point. Also 
each paragraph should contain a topic sentence which introduces or summarises the key 



 NSW Department of Education and Training 2007                     Curriculum K-12 Directorate 
 

idea in the paragraph. Depending on the text type and kind of writing the topic sentence 
may appear either at the beginning or the end of the paragraph. 

 فَق ِومٍقُعجه ِبعاِلا ُيم وإنَّسبَحفَوضوع ض املَعِر ال َيُهنَّ َألكثَر أَمهيَّةص اَألزء من النَّر هذا اجلَُبعتََُي
تابات ألفكار يف الِك ِلُموسَّعاً اًرح وَشالًفصَّ ُماًصفن َوتضمَّد َي قَِلذا  .تابةوع الِكؤال وَنبات السُّطلََّتُم

وضيح يف عم والتَّرض الدََّغراهني ِلوَب ربيراتم َتقدِّو ُي أَ،يايلسلوب اخلَاُألِتلَك الَّيت َتتَبع ة واخلاصَّ
 .  مامٍرقييم أَ َتحاولُ ُتيتالَّ وناع أَقسلوب اِإل أُُكسلُيت َتلَّص اصوالنُّ
 لِّكُِل يثَُح، قراٍت فَِةدَّها يف ِعرِحالل طَن ِخها ِمعِضن َبَعفكار  اَألصلُحيان فَ اَألميِع يف َجغينَبَي
 ن َعُفكِش وَتُصلخِّها ُتوِرَديت ِبالَّو ٍةيَّساِس أٍَةملَ ُجَتحَتوي َعلىة ة جديَدكَر ِفديدٍة َجرٍةقَفَ
قرة ة الفَفكَر ِلالًفصَّ ُمرحاً وَشوضيحاً َتُضعِريت َتل الََّم اجلَُن ِمةٌجموَعليها َم َت،ةقَرضمون الفََم
قرة  الفَدايِةا يف ِبّمر ِإظَهد َت قَةُيَّ األساِسملةُاجلُو. مر اَألاسَتدعىن راهني ِإ والَبِةلَاألمِثها ِبُمدَعوَت  
  .ع فيهَبتَّسلوب املُص واُألوع النَّسب َنها َحو يف آخِرأَ
 

In the conclusion, wind up the text with either a summary of the main points, a 
presentation of your final statement, or reinforcement or reminder of the purpose of the task 
through requesting, urging, or any other tools of persuasion. 

 

د  قٍَةَرعباِب وضوعتم املَأو َخ أكثَرو  أَملٍةُجِب األفكار ُصيلخ َتمُِّت َيةماخلاِت وص أَهاية النَّويف ِن
 ٍطرتِب ُمٍنعيَّ ُممٍر أَلَبو طَة أَيَّاألساِس ِهِتكَر ِفعزيَزص وَت النَِّفهَد ِبذكَرينها التَّ ِمالَغرُضكون َي
  منٍَّتكَما ِمَن اجلاِئِز أَيضاً ِإهناء النَّص ِب ،ِةابقَ السَّقراِتيف الفَت َشنوِقو أَت َحِرطُ يت الَّاألفكاِرِب
.ا ممٍل يف َعكِةَرشاو املُأَ مامِضْنة لالعَوو َدأَ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

.وأخرياً انَتهيُت من النَّص
. لَقد كانَ متِعباً. ال أَستطيع ِإلِتقاطَ أَنفاسي

.  لَن أَستطيع اآلن الذَّهاب ِإىل الّسينما
 ..خش خش خش خش.َسأَغفو أَثناء الفيلم
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HINTS 

Always remember: 

• Keep to one or two tenses throughout the text 
 

• Do not repeat words, but use a variety of nouns, verbs  
and sentence structures 

 

• Use a variety of adjectives and adverbs when you describe places, people, 
feelings, etc. 

 

• Do not be brief in explaining an idea, but do not say the same thing in 
different ways 

 

• Use linking words and connecting phrases to make your piece of writing run smoothly and 
correlate your ideas 

 

• Punctuate the entire text for maximum effect, using commas, full stops, question marks, 
exclamation marks, etc. 

 

• Use single brackets to identify proper nouns or double brackets to identify common 
expressions and proverbs or a quotation  

 

• Avoid writing و or أو on their own at the end of the line. Although it is grammatically 
acceptable, it is not preferred because they are not meaningful words 

 

• Give your text an appropriate title if applicable 
 

• Avoid dialect, colloquial language and Anglicism 
 

• Continually make sure that what you are writing relates to the task 
 

• Always use the word limit provided as a guide of how much you need to write. Do not 
exceed the limit by too much to avoid errors or the possibility of deviating from the main 
ideas of the task. By the same token, do not write too little as you may not satisfactorily 
meet all the requirements of the task 

 

• Write neatly and legibly with clear paragraphing of all the different parts of the text 
 
• At the end of the writing process, read the text and edit it if necessary, ensuring that you 

have addressed the highlighted or underlined ideas and that you have answered the question 
as appropriately, thoroughly and accurately as possible 

 

• In an examination situation or in class assessment tasks, keep track of 
time and do not invest time on one piece of writing at the expense of 
another. Use the guidelines provided for each task effectively. 

 
 
 
                                                                                       

ماذا؟ أما انَتهينا َبعد؟
،  ُمالحظات، ُمالحظات
 هه هه. بتقد َتِعل.ُمالحظات
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Conversation         ُثةحاَدامل  
 ؟ةثَحاَدي املُِهما 
قد .  ماوضوٍعول َم َحقاٌشهم ِنيَن َبدوُرما َي وربَّن األفكاَرشتركو املُتبادل فيِه َيواٌري ِحة ِهحادثَاملُ
 ٍةميميَّ َحالقٍة عن ِعمُِّن وَييٍِّمس َرَريكون غَد َيثني وقَتحدِّة املُوعيَّضمون وَن املَفَقة ِومسيَّر بالرَّوا اِحلسمُّيتَّ
 . ثنيتحدِّني املَُب
 :اآليتِبهي نَتَتو ِةحيَّحادثة بالتَّبدأ املُ ما َتباًغاِل
 ناٍن وامِتكٍربارة ُشِع •

 .هك هِذصيحِت على َنرك جزيالًًأشكُ -
 .ك يلساعدِت ُملىرك َعأشكُ -
  ماتفاقاًان بيِّبارة ُتِع •

 .باحاًرة َصاعة العاِشبت السَّ يوم السَّدنا إذاًوِعَم -
 .ميع حاجايت َجذَ آلُخأعوُدسناً َسَح -
 نعيَُّم رتيٍبند َتهي ِعنَتبارة َتِع •

 .هدُّحدُِّنذي َسوعد الَّن املَغك َعبِل ُألَكصل ِبأتََّس -
 .يارةعي يف السَّ َمِكذَآُخَس، قلقيال َت  -
 ةداعيَّبارة َوِع •

 .إذن اهللاً ِبد غراَكأَ -
 .رياًك َخُعستوِدأَ، مان اهللايف أَ، لقاءىل الِِّإ، المةع السََّم -
 
حادثة املُانية هي الثَّجه وَو ِلجهاًي َو أَرةباَشة املُحادثَاملُ األوىل هي ،حادثةن املُ نوعان ِمناك وُه
حادثة  املُمُِّتيت َت الَّ)شةرَدالدَّ( َيال وِهأَحادثة نواع املُأَ ثُحَدد أَما يوَجكَ فرب اهلاِت َعمُِّتيت َت الَّةفيَّاهلاِت

 .تة اإلنترِندَمالل ِخن ِخهاز احلاسوب وِمرب ِجفيها َع
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 :ص النَّيكلَُه
  فيِهتمُّذي َتلَّكان ااملَة كَيَّمهيِدعلومات التَّعض املََبئ ِب القاِرُفعرُِّت ةسيطَة َبَمقدِّة ُمحادثَ املُُقسِبد َتقَ
 :اآليتم كَُهداخالُتم ُمنظَّكثر وُتو أَني أَثَتحدِّ ُمُنضمََّتَت َوهادوِثىل ُحى ِإّدذي أَبب الَّو السَّأَ حادثةاملُ
 
 ..............................: ...................لوَّ اَألثُتحدِّاملُ 
 .......................: ............................اين الثّثُتحدِّاملُ
 ..............................: ....................لوَّ اَألثُتحدِّاملُ
  : ...................................................اين الثّثُتحدِّاملُ
 ................................: ..................لوَّ اَألثُتحدِّاملُ
 : ...................................................اينالثّ ثُتحدِّاملُ
     : ..................................................لوَّ اَألثُتحدِّاملُ
 : ...................................................اين الثّثُتحدِّاملُ
 

 :ةغويَّ اللُّفاُتالصِّ
حدَّث َتوضوع املُضمون املَثني وَمتحدِّة املُوعيَّ َنَحسَبخرى  ُألحادثٍةن ُمة ِملغويَّ الُّفاُت الصِّلُفخَتَت
 وَع َنُسعِكة َتيَّ رِمسُريوغَ سيطةٌ َبغةٌم لُخَدسَت ُتةخصيَّ الشَّواضيِع واملَِةميميَّالقات احلَفي الِعفَ .فيه
 :اللن ِخ ِمصدٍقِو ٍةقَِّدها ِبُرصوِّثني وُتتحدِّني املُ َبالقِةالِع

 :ةحيَّبارات التَِّع
 ؟نِتين كُترة؟ أَ فَنذُ ُمرِكم أَلَ. مرية َسهالًأَ -
 ك؟يف حالُ ماهر كَرحباًَم -
 ؟يف حالِكعة؟ كَاِئة الّرفاجأَه املُما هِذ! لياءَع -
 :تامداع أو اِخلبارات الَوِع

 .راك غداًأَ -
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 .مينلقاء يا أَإىل الِّ -
 .كانلى املَفق َعتََّن ِلاًفّيثك هاِتحدِّأَُس -
 .رخَّتأَن أَين لَنَّك بأَعُدأَ -
 .ديق الصَّعُمنت ِنأَ. اًّدرك ِجشكُأَ -
 .ناكراك ُهأَ. فلتى إىل احلَآبع َسالطَِّب -
 :ديثرسال يف احلَسِتو االشة أَناقَلُمِلبارات ِع

 قاء؟سنا أصِد ال؟ ألََموِل -
 .حلةه للرِّحتاُج ما َن كلَّرُتحَضد أَلقَديقي فَق يا َصقلَال َت -
 .رجاًك َحرى يف ذِلثلك ال أَا ِمنوأَ -
 .حيحاًيس َص لََككالُم. ل هذاقُ ال َت،لال يا عاِد -
 .داًَبذلك أَمسح ِبن أَلَ. ميينفَهِإدى يا ُه -
 .راريم قَفهَّيب َترجوك يا أَأَ -
 .معُهب َمذَهعيين أَي َدمِّ يا أُرجوِكأَ -
 

د وقَم ِهبعِضدة ِبفة جيِّعِرلى َمَعه ثون فيتحدِّذي ال يكون املُ والَّاّصاخلري  غَوارا يف اِحلأّم •
ك سَّتموَت ةمسيَّبارات بالرَّ الِعُمِستَّ َت، كه ذِلو ما شاَب أَراسٍةو ِدأَ مٍلة َعالقَم ِعطُهرِبَت

  :وارِحل ا وآداِباِتكلّيبالشَّ
 :ةحيَّبارات التَِّع

 . اخلريساُء اخلري أو َمباُحَص -
 دمة؟ن ِخل ِمَه، رحباًَم -
 تك؟ساعَدُم طيُع أسَتيَفكَ -
 . بريديٍٍّع طاَبراَء ِشودُّأَ، كضِلن فَِم -
  .لوساجلُل ِبفضََّت -
 :تامو اِخلداع أَبارات الَوِع
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 .زيالً َجكراًُش -
 .ائعك الرَّجهوِدلى َمرك َعأشكُ -
 .كلِب طَ ِبشأِنراِرنا إىل قَصوِل ُووَر فَاًفّيك هاِتصل ِبنتَّل اآلن وَسفضََّت -
 .المة السَّقتَكورافَ، ك اهللاودُعأسَت -
 :ديثرسال يف احلَسِتالاوضيح أوة أو التَّناقَشلُمبارات ِلِع

 .ةراسيَّالت الدِّؤهَّاملُنا ِبتزويِدخصي ِبك الشَّلفِّلت يف َمفضَّقد َتلَ -
 .ملهذا الَعم ِبقُم أَنا لَقيين أَدَِّص، لةيت الفاِضستاذَيا أُ -
 .ةطلوَبق املَثاِئميع الَو َجرساِلِإ بمُتقد قُلَ، ديرة املُياَدعم يا ِسَن -

 
 :حادثةيف املُ) نِتأَ، نَتأَ (بخاطَمري املُوَض) ناأَ(م تكلِّمري املَُض •

 ؟َكيف حالُمري كَأهالً َس -
 وأنِت؟، خريأنا ِب -
 ي؟ماِه، غاٍت لُةَدَّ ِعثُتحدَّ َتَكأنَّ ِبمحدد أَيِّ يا َسلَتقُ -

 
 :تَض َمحدث عن أحداٍث التَّعل املاضي يف حاِلة الِفصيَغ •

 .هراَء ِشردُتد ما أَِجم أَ ولَوِق إىل الّسهبُتذَد لقَ -
 ؟يءَش ثََد؟ هل َحدَكِجم أَ ولَاًك هاتفّيِب صلُتاتَّ -
 
 :نقت الّراِهلَو اديث عن أحداِثن احلَضمََّتذي ِيوار الَّضارع  يف اِحلعل املُة الِفيَغِص •

 نا؟ ُهفعلَنيماذا َت! مريةَس -
 ك؟ِبقاِرن أَ ِمأحٍد ِبلُِصتَّل اتك؟ َهساعَد ُمطيُعال أسَت، ديفة سيِِّسآ -
 .مق عيد اُألواِف ُيٍدوم غَعرفني َيما َتكَ، ديتواِل ِلٍةيَِّد عن َهحبثُين أَنَِّإ -
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 ُقدفََّت ِيديث فيِهواحلَ طةًتراِب ُم أفكارُهعِلَجوار ِبُتغين اِحليت  الَّ)fillers( ةيَّعبيِئبارات التَّالِع •
 :صديقديراً بالتَّ وَجاًعّيواِقوار ج اِحلخُرَيفَ، الَسٍةَسِب
 .عمَن -
 سناًَح -
 أكيدبالتَّ -
 بعاًطَ -
 أسال َب -
 !متازةٌ ُمكرةٌه ِفهِذ -
 !عراِئ -
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 رةباَشحادثة املُاملُ: لوَّج اَألموذَالنَّ
 :ؤالالسُّ

Your mother has sent you to buy some groceries as relatives are coming for dinner. You return 
empty handed. Write the conversation that took place between you and your mother.  

 

 :ةموذجيَّة َنإجاَب

 ها؟ك ِبيُتوَصيت أَغراض الَّ اَأليَنأخري؟  أَ هذا التَّلّ كَُمم ِلها يا حاِت:    األم
 !عرفنيي لو َتّمه يا أُآ:   حامت
 .قكصدِّ لَن أُ،قودعت النَُّضك أَنَّأَل ِبقُعرف ماذا؟ ال َتأَ:    األم
 .ييبت يف َج ما زالَقوُد النُّ،يّمال يا أُ:   حامت
ك مِّصول َعلى ُو َعبَقم َي لَ،شاءحضري الَعَتأ ِببَدن أَب أَجَي. ةرَعُسل يل ِبة؟ قُشكِل ما املُنذَِإ:    األم

 .دة واِحٍة ساَعالّه ِإِتسَروأُ
 .الًقفَنا ُميِتَبر ِلجاِوة املُقالَ الِبحلُّ َمكانَد قَ  لَ: حامت
  احلاجات؟شراِء ِلَكرسلُتما أَنَدعة ِعاِبزال الّراعة ال َتت السَّقد كاَن؟ لَقفلٌُم:   األم
                ف وِقديقي فادي يف َمَصِب قيُتلَت ا،ناكىل ُه ِإصلُت َوين حَنيلكنَّي َوّمم يا أَُعَن:  حامت

ط قَها فَ حيَن،هب ذَحَنيَو. ينُمداِهو ُيُهت َوقلَور بِاشُعم أَلَ َو،ليالًثنا قَحدََّتَوت اراّيالسَّ
 .قفلٌ ُمحلَّ املَنَّأَ ِبظُتَحال

 بري؟ ر الكَتَجىل املَب ِإذَهم َتك؟  ِلَم لَرَترثَنهي ثَُتك ِلُرِظينَتل َسَهل َوقفَُيبع َسالطَِّب:    األم
 ..نلِك َوعالًِف يف ذلك رُتكَّفَ:   حامت
 .ربي َصَدِفد َنقَلَ، ثحدَّن ماذا؟ َتلِك:    األم
، تجرىل املَين ِإلَتوِصة ِلَيكاِفقود  ال يوجد فيها ُونَّأَ ِبفُتَشيارة اكَتخويل السَّ ُد فوَرنولِك:   حامت

 .صريةقَت ِبيَسسافة لَ املَنَّي أَّمعرفني يا أَُت نِتأَفَ
 هذا َكَملَِّعن أُين أَريُدل ُت َهقود؟الُوة ِبياَر السَّمُأل َتيَفف كَعِرال َتأَ، ىل البيِت ِإدَت ُعَمِلَو:   األم

 ؟يضاًأَ
يت الَّ قوَدنُّال َفصِرن أَ أَينريديَن ُتنِتل كَُه. بعاً طَقوِدلُوِل،  املالَنزيد ِم املَنِك ِمذَُخ ِآلدُتُع:  حامت

 ك؟ِلذيس كلَأَ. يّن ِمبِتِضَغلَ، هالُتَعن فَ ِإ؟عيَم
 .فسيَنريد ِبري ما أُشَتأََس، ي اآلنب عّنذَه ِإة؟فاَيما فيه الِكين ِببَتغَضأَ َكنَّقد أَعَتال َت أَ  :ألما

 
 
عل الِف
 ضارعاملُ
 
 
 
شة ناقَُم
 وضوعاملَ
 
فاصيل َت
 ةوضيحيََّت

 
فعل اِل

 املاضي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ند نتهاء ِعاال
نعيَّ ُمرتيٍبَت
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 :ةيَّاتِفة اهلحادثَاملُ: اينلثّج اموذَالنَّ
 :ؤالالسُّ

You ring your best friend to convince him/her to come and watch a soccer game tomorrow 
afternoon. Write the script of the telephone conversation that took place between the two of 
you. 

 

 :ةموذجيَّة َنجاَبِإ

 عيد؟لو َسأَ : وسفي
 ك؟يف حالُكَ، ف يوُسهالًأَ   : سعيد
ما نا يف سيدين كَ ُهقاُمُتدم َسة القََر كُورِةَدهائية ِلباراة النِّ املُنَِّإ، عيدع يا َسَمسِإ. خري ِب :يوسف

 ك؟أُيما َر. عاًها َمُعتاِبُنذهب َوَنك ِللَ يل َونيرَتذكَ َتجزُتَحذا ِل، فعِرَت
يف  قودي ُنكُلَّ  قُتأَنفَين نَّذكرة ِأل التَّمَن ثَُكملُ ال أَةقيقَ احلَي يفنِّلِك، كى ذِلمّنَتبع أَالطَِّب    :سعيد

 .نيوَم َينذُُماريت ّي َسصليِحَت
 .ساًء َمعةاِبالّسة اَعالّس، م القاِدبُتالسَّ باراةُ املُ.رةذكَمن التَّ ثَقِرُضَكأَُس، ققلَال َت : يوسف
 .عكن آيت َم أَطيعسَتال أَ! ةساَرلَخم؟ يا ِل القاِدبُتماذا؟ السَّ   : سعيد
 ك؟فوَتن َتأَح ِبسَم َتيَفمر؟ كَ الُعرصةُها فُنَّملاذا؟ ِإ : يوسف
اعة بل الّسطار قَىل املَ ِإُهلَن أوِصفروض أَ املََنِمبت َووم السَّودان َيىل الّس ِإُرساِفُييب َسأَ   : سعيد

 .صفابعة والنِّرة يف السَّاِئ الطُّعقِلُت َسيثُ َحساًء َمصف والنِّسةاِدالّس
 نك؟ ِمالًَد َبُهلَن يوِص هاين أَخوَكع أَطيسَتال َيأَ : يوسف
 . ةَدة الزاِئرَعالسُّ ِبَبَس ِبُهَتخَصد ُرقَن فَ أَعَديارة َبة السَّياَدن ِق ِممنوٌعهاين َم، سف الَأل ِل   :سعيد
. وراًفَ  املُباراةىل  ِإناَكن ُههبنا ِمذَطار َوىل املراً إِِبكِّك ُم والَدالنوَصأَك َوَع َميُتَت أَوماذا لَ : يوسف

 ك؟ُيأَرما . طارن املَ َععيٍدَب ِبيَسباراة لَ املُقام فيِهُتذي َس الَّلعُباملَفَ
 وَر فََجخُرَن ِل،رأخََّتال َت. ةَساعة اخلاِما يف الّسًزكون جاِهن َييب أَن أَ ِمُبطلُأََس. ةلَ هاِئكرةٌ ِف : سعيد

 .كصوِلُو
 .قنافَاتَّ، سناًَح  :يوسف
 .ذَنلقاء ِإىل الِِّإ:    سعيد

 
 
الم السَّ
 ةحيَّالتََّو
 
فاصيل َت
 : حادثةاملُ
عوة إىل َد
 باراةُم
 
 مُنثَ
 ذكرةالتَّ
 
 حاولةٌُم
 إلقناعِل

 
  الوالدفُرَس
 
 
 
 
 
 
 رتيٌبَت
 نعيَُّم
 

 فاٌقتِّا
 هائيِن
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 :ةمسيَّ الرَّةحادثَاملُ: الثج الثّموذَالنَّ
 :لؤاالسُّ

You intend to visit a lawyer in regard to a matter of concern. Write the script of the 
conversation that takes place between you and the lawyer in his/her office. 

 

 :ةموذجيَّة َنجاَبِإ

 ري اخلَباُحَص    : عاطف
 تك؟َداَعسإمكاين ُميف ِبكَ، ورباُح الّنَص    : احملامي
  لَم َيسَتِطع.راءة الشِّمليَّ َعمتاِم ِإلحاٍمىل ُم ِإَيحتاُج هنَّأَ ِبلَه قيلََو، رتٍلَم راَءِش يب أَريُدُي    :عاطف

 . َعنهيابةً َألسَتفِسَر َعن التَّفاصيل ِنٌض َوأَرَسلَينُمقاَبلِتك الَيوم َألنَُّه َمري
 ه؟راَء َشدَُّو َيناسباً ُمالًِرت َمَك والُدَدَجل َوَه، ناًَسَح     :احملامي
عله ما ِفنُه ِمطلوُبملَاما . َعليهقا فَستاون واتَّة بانِكقَنطَ يف ِميتاً َب والداَيَدفقَّد َتقَلَ، مَعَن    :عاطف

 اآلن؟
 ُتثِبُت ُهويَّة املُشتري باِإلضافَة إىل ُمسَتَنداٍتيع قد الَبن َع ِمةًسَخإحضار ُنَيجُب    : احملامي

 يَكدن واِل ِمْن َمِماْسبة ِبناَسملُبا. ُرخَصة الِقياَدة َشهاَدِة اِجلنسيَّة أَو واِز السَّفر أَوكََج
 يت؟ب الَبكَتُيَس

 .بعاً طَماالُهِك   : عاطف
            ة شاَرسِتما االِهعطاِئِإلأثناَء الزِّيارة املُقِبلة  عاًمها َمُدواُجروري َت الضَّ مَنذَنِإ    : احملامي

 .ةًلَكاِم الالّزَمة ة القانونيَّ
ة كوَماحلُيت َتِهُبها ة الَّنَح اِملةُقيقَما َح، ستاذر يا أُ آَخؤالٌ ُسيََّدلَ.  سأُبِلُغُهما ِبذلكمَعَن   : عاطف

 ؟ األوىلةمرَِّلل الًِرترون َمشَتَي ذيَنللَّ
 ؟داك واِلهريشَتَيا أَوَّلُ َبيٍت ل هذَه    : احملامي
 .مَعَن   : عاطف
 . آالف دوالربعةُها َسُتقيَمة َونَحه اِملن هِذة ِمفاَدإلسِت ِلهلٌما أَُهذَن ِإ     :امياحمل

 ؟باحاً َصداًراء غَإجراءات الشِّ ِبلبدِءِلداي  واِلأتيَكن َين أَمِكل ُي َه!متازُم   : عاطف
 .المة السَّتَكقَرافَ. أكيدالتَِّب    : احملامي
 .إىل الِّلقاء:    عاطف

 
 
 تحية ال
 
 

ن َعاإلبالغ 
ض من َرالَغ
 ديثاحلَ
 
 
 
 
 يف رسالٌاسِت

 احلديث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 فاٌقتِّا
عبارات َو
 ةداعيَِّو
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Description         الَوصف
 ؟الَوصفو ما ُه
راء حياناً َودف أَكون اهلَما َيكَ. هاتصنيِفما ِلبَُّرمور وعض اُألصف َبرض َوَغصفي ِلب الّنص الَوُيكَت

 .ة الّتسلَييضاًأَبالغ َوصوص هو اِإلوع من النُّنَّهذا ال
 
 :ص النَّيكلَُه
 :فيوَصذي َسوضوع الَّو املَة أَضيَّ القَعريُفَت :مةقدِّاملُ

 .لقَد كانَ يوماً ِمن أسَعد أَّيام َحيايت -
 .فةعِرل املَ وساِئهّمن أَِماملرِئّي  عالَم اِإلنَِّإ -
 

ؤال ع السُّب َمناَسَتا َيّملفة ِمخَتواحيه املَُنِب ضمونف املَِص َتلّيتاقرات  الفَلة مَنلِس ِس:ُصلب املَوضوع
 :حواهفَو
 : مايءَشزات يَِّمفات أو صف ِصَو

ضراء  اخلَباتاِت بالنَّةٌليئََم، ةٌيَّ ربيِع حديقةٌوفيِه،  وحديثٌبٌري كَن فيِهسكُذي َن الَّيَتَبال نَِّإ -
 .نةلوَّزهار املُواَأل

 .ياءِربها ِكلَّكُ، أِس الرَّرفوعةََم، ةَُخاِم الشَّبالُت اِجلكاَن -
 .ةَبِذغمات الَعلى النَّ َعُصتراقَ َيواجلميُع،  ساِحرٍةصابَعيانو بأَف الِبعِز َيكانَ -

 :األحاسيِسر وشاِعصف املََو
 . جّداًعيٌدين َسنَِّإ -
 .ليبران قَعُصَيسى  وأَزٍنُحر ِبأشُع -
 :علة الِفدَّوَر نطباعاتاالوكار صف اآلراء واألفََو

 .ةيَّعاِدالري ه غَوهبِتَمرين ِبَهقد َبلَ -
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 رَسَج حٌد أَقَّما َدلَّ كُُشِعرَت وَيخاُفيت َين يف الَب َملُّ كَُحصَبأَ، مؤِلث املُعد هذا احلاِدَب -
 .الباِب

 
ة يَّساِسة اَأللفكَر ِلعزيٌزما َتبَّصف وُرلَو ِللخيٌصا َتمفيِه ِختاِميَّتان بارتانِع و أَ ِختاِميَّةبارةٌِع :مةاخلاِت
 : صفهذا الَوت ِلَعيت َدالَّ

، ةدَّ الشِّوقاِتعي يف أَة َمبيلَ النَِّهِفواِق َمِبَبَسِبَو، ةَعاِئ الّرةيَّنساِن اِإلِهفاِتِصة َوَي العاِلِهخالِق أَِبسَبِب -
 .طالقلى اِإلقائي َعصِدغلى أَأَز َوَعروان أَ َملُّظََيَس َوما زالَ َوكانَ

 .هِتَدشاَهه يف ُمُتضَعذي أَقت الَّلى الَو َعمُتِدَن. ةلغاَي ِلَرديئاً  فيلماًد كانَقَلَ -
 

 :ةلغويَّفات الُّالصِّ
َتتحلّى بالتَّنّوع ن جب أَ َيذاِلصوص ن النُِّم وعنات هذا النَّكوِّ ُمهمُّي أَة ِهصفيَّبارات الَوفردات والِعاملُ
ذا ِل. هفِس َنقِت يف الَواًقوَِّش وُماًرعبِّ وُماًقيقل َدسب َبَح فَمالًكَت ُميَسص لَج النَّخُرَيِلموِليَِّة الشَُّو

 :خدامسِتا نَبغيَي، الَّيت ُتعطي أَكَبر قَدٍر ُممكٍن ِمن املَعلوماتَو، ِةقيقَدَّال فاصيلَتَّالَوفكار  اَألِبِبجاِن
 :)الصِّفة(النَّعت  •
 :ي املادِّصِفلَو ِل

 سَتديٌرُم، مٌنيَس، ٌقشاِه، نٌلوَُّم، صٌري قَ،ميلٌَج -
 ةٌقاِتَم، ةٌطَويلَ ،فةٌزخَرُم، ةٌميَنثَ، ةٌفيفََخ، ةٌحيفََن -

 :ي اإلنساِنصِفلَو ِل
   ٌمشاِغٌب،يٌّذَِك، دوٌدَو، ٌحِرَم، ٌمناِق، بٌِّحُم، ليٌمَح، بوٌرَص -
  عاِطِفيَّةٌ،ٌمَتوتِّرةٌ، قَِلقةٌ، شيطَةٌَن، ةٌَدِهجَتُم، ةٌؤوَبَد، ةٌنوَنَح -

 :غ فيهبالَاملُ صِفلَوِل
 لقَد كانَ احلفلُ َحدثاً تارخيّياً -
 .اًّيسطوِرأُكانَ ُعرساً  -
 .عاِدّياً أبداً َبل َخيالّياًالثَّوب الَّذي كاَنت َترَتديه لَم َيكُن  -
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 :عورقس والشُّن والطَّماِكوصف اَألعة ِلوِّتَندات ُمفَرُمرات وباِع •

 َمهجوٌر، ٌمُمزَدِح،  ِبالناِسُمكتظٌّ، واِسٌع، ٌرناِد، ريٌدفَ، ٌشدِه ُم،ريٌبغَ، ٌعراِئ -
 .كونف ما َيلطَأَ، وعةنتهى الرَّ ُم،ٌصرٌد قارَب،  وجافٌٌّسشِمُم، حارٌّ جدا -
 .خاِئٌف، غاِضٌب، َمسروٌر، َسعيٌد، َحزيٌن -
 ِباملَلَل، اَألسفباَألسى َو، لَمأَ ِبخيَبِة، ِبالسَّعادة، ِبالفَرح، آبكِتأشُعر باال -
 
من ئ  القاِرهِن يف ِذ وُمجسَّدٍةٍةَح واِضٍةكَرسم ِفرض َرَغِل عارٍة واسِتشبيٍهن َتة ِمغيَّال الَبوُرالصُّ •

 :ِةاإلثاَر َوشويِقلتَّالل اِخ
 كة الِئاملَ كَطفالُاَأل -
  ِهفِص يف قَحبوِس املَِريالطَّين كَنَِّإ -
  ةٌدرَس َممُّاُأل -
 يت ساَمزنُ ابِت احلَُعلََتاْب -
  ِمل اَأل مَنلُبكى القََب -
  رِح الفَ مَنجِر الشَّوراُقت أَقَصَر -
 
 :ِعبارات املقاَرَنة •

 .نطِّيُّ الَبشرِة َبيَنما واِلدي ِحمراُءي َسأُّم -
 .هوى الفُنونَ اجلَميلَة كَاملوسيقى والرَّسم لكنَّين أَ، خاصَّة العنيفَة،ياَضةُتحبُّ أُخيت الرِّ -
 . أُّمي قُساةُ القَلِب َوماِكرونقاريب ِمن وطيِّبون َبينما أَعمامي لُطَفاٌءمجيُع أَ -
 .حبوباًن َمكوشاغباً َي ُمفلُن الطِّكُهما َيَم -
 .ليها ِإأَسأُْت فَانّما أَ أَة إيلََّمت فاِطَنحَسأَ  -
 .هافاِفوم َزي َيت يل ِهَركََّن َتحِني يف يتَبطَ ِخفِلَحل ِلَم أَُتوَعَد  -
 .راريم هو قَِرحَتم َيلَ ة يف حِنييَّبِلقسَتشاريعي املُ َمصُُّخيب فيما َي أَأَي َرمُتَراحَت -
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 : التَّفضيلباراتِع •
 .قدِمينا الرتِل من َمثٍريكَ ِبكُربنا اجلديد أَلُِرتَم -
 .قاِبليه يف الّس َعا كانَّمأ ِمسَو أَح األمُروأصَب -
يت الَّة يَّيت احلاِلدرَسكثري من َمل ِبفَضخويل فيها أَنذ ُدها ُمبُتحَبيت أُ الَّةدَميسيت القَدَرت َمكاَن -

 .ةرَبياع والُغر فيها بالضَّ أشُعلُتماِز
 .متع واَألنة اَألَمجلَرُته هِذه السَّ الَّذي َحَضكانَ االحِتفالُ -
 . يف الُوجودي اُألمُّ اَألرَوعأُّمي ِه -
 .هحَسن رفيٍق َعَرفُت أَوالِكتاُب، راءةَ كثرياًأُحبُّ الِق -

 
فعال اَأل ِبعريِفلتَّضارع ِلعل املُت والِفَض َمفعاٍل أَصِفَوعل املاضي ِلالِف كَ،فعال اَأليغى ِصّتَش •

 :ةَمفعال القاِداَأل/شاريع املَلى َعِةلَال للدَّوَفَسو_  خدام َسسِتاك كذِل. ةاحلاليَّ
 ) املاضيعلُالِف ( .مالنتهى اجلَ يف ُم يوماًضيُتقَ -
 ) املاضيعلُالِف ( .ف ال توَصٍةسعاَد ِبعرُتَش -
 )ضارع املُعلُالِف ( .ةيايت الّدراسيَّ من َحٍةحظَ لَلِّكُِب ُعمِتين أسَتإنَّ -
 )ضارع املُعلُالِف ( .يايتنوات َح َسهّمنة من أَه السَّ هِذُربعَتُت -
 .ًعاع األوقات َممَتمضي أَُن وَسحلِةميعنا إىل الرِّب َجذَهَنَس -
.هر الظُِّعنَدة ئويَّ ِمرجٍةالثني َدثَّىل الرارة ِإة احلَرَج َدُعِفرَت َتوَفَس -

 

 

 

 

 



 NSW Department of Education and Training 2007                     Curriculum K-12 Directorate 
 

  :ؤالالسُّ
You attended your favourite singer's concert last week. Write a description of this unique 
experience. 

 

 :ةموذجيَّة َنجاَبِإ

ع ما رَوت فيها أَنَّغَ. مرن ليايل الُع ِميلةًلَ ةنائيَِّغومي الة الّرَدة ماِجظيَمبة الَعطِراملُ ةُهَرَست د كاَنقَلَ
 يف ذوُب َيٌريها طَنَّأَ كَاً عاليوَح الّرلُحِمَتنان َواحلَ َوبِّاحلُ ِبلَبالقَ ُرأِسَت، ةَرغاٍن ساِحن أَيها ِمَدلَ

 . ةعوَم وُنِبِخفٍَّة  َتتراقَُصةٌريَشو أَ، ماءالسَّ
 
 نوانَ ُعةُساَمت االبِتكاَن. عةاِئانة الّرّنه الفَ هِذيحّبُميب َوعَجُم ِبةٌظَّكَت ُمفِل احلَةُت قاَعكاَند قَلَ
 نَجرُتها الذَّهبيَّة ُحتناَبطَرما أَلَّكَُو. ة القاَعَجىل ما خاِرصداه ِإ ِبلُرِس احلار ُيصفيُق التَّكانَجوه َوالُو
 . كّيها املالِئوِتَصِلَوَتبجيالً  أكيداً َتمهوِر اجلُتاُفال ِه َع،عماق اَأل مَنُجخُر َياٍلمّوِب

 
ة وَعلى ديثَغاين احلَ اَألمجلَومي أَدة الّرت ماِجنَّغَ، )ماتِلكَ( َو)ّينغَ(ثل دمية ِمها القَِعواِئب َرجاِنِب

 . ي ِقة والرُّصالَ اَأل لُبُّهاةًنائيَّ ِغةًسطوَرت أُيت باَتلَّ ا)رام الَغزلُتاعَت( رأِسها
 
 َشيٍء لّكُ، ؤةًؤلُلُ تكاَن ،هاِسلَب َمِةاطَسن َب ِمغِمبالرُّفَ. ةالعاَد كَبهراً ُمد كانَقَها فَِرظَهن َما َعّمأَ

ذي  الَُّضبَي اَألوُب والثَّدودبعد احلُىل أَ ِإمجيلةً َوةًنيقَأَ  داِئماًَيما ِهت كَباَن. ٌع والِمشعٌّفيها ُم
 هرجاٍنَم ِلةًحاِلَم وحةًم لََسل َر َب،سبَح فَهاوِتَصها َوجِه َوةَقاَوس َنعِكم َيلَ، ديهرَتت َتكاَن
 يها كانَيَن َعريَق َبنَّ أَالِّإ، ةلفيَّ اخلَفوِفلوسي يف الصُّن ُج ِمغِمبالرَُّو.  ناِدر احلُدوثيٍِّقموسي
 لوِبىل قُة ِإكيَنَس َوئناٍن اطِملَرساِئ ِبثُبَعت َتها كاَنساَمُتوابِت. مس الشَّضوَح ُوحاًواِض

 .احلاِضرين
 
يف  َرُد َننٌّفَ، راٍق َوٍزميَُّم فنٍّ ِبُعمِتسَت وأَيهالَ ِإُعِمسَت أَ،سل الَعَن ِمحٍر يف َبمةً هاِئ كُنُتفلوال احلَِط
  !ناءلِغ ِلةًروَروت َض الصَّالِّإَشيٍء  لُّح فيها كُصَب أَاٍمّيأَ

 
 
ف عرِّمة ُتقدُِّم

 عن احلدِث
 ةجازيََّم غٍةلُِب

 
 
 
 القاعة صُفَو

 مهورواجلُ

 
 
 
 
 
 
 
 صُفَو

ب صاِح
: ثاحلَد
شبيه التَّ
 ارةتعاالْسَو
 
 
 
 خٌري أَعليٌقَت
 ف عنكِشَي
أي َرَو عورُش

 بالكاِت
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 Diary entry          ّياتوِمَيال
 

 ومّيات؟ماهي الَي
األحداث و بيضاً الّتجاِرأَوّية خِصباعات الشَّنِطألفكار واال ِلدويٌني َتِه
. ةمَِّهها ُمراَي ب أو الكاِتسُِّم َتنٍةعيَّ ُم ألموٍرقييماًن َتضمََّتد َت وقَ.ةيَّوِمالَي
 نعيَّ ُمدٍثن َح َعناِتٍج ٍنعيَّ ُمعوٍرن ُشَع عبرياً َتنتضمَّن َتن أَمِكن املُما ِمكَ
وهذا .  مابٍةجِرن َتة ِمَعكاسات ناِبانِع والت أَأمُّ َتسجيلها أو َتيِنَع ِبٍةضيَّن قَة َعخصيَّانطباعات َش وأَ
رد ث الفَحدُّة َتثاَبَم وِباًّيرِّكون ِسفروض أن َي املََن ِمة حيثُصوصيَّكثر ُخو اَألصوص ُهن النُّوع ِمالنَّ
 .ِهفِس َنَعَم
 
 :ص النَّيكلَُه
 :ما فيِهمَّد َتقَ دوينالتَّ  أَن َيكونَفروض املََن ِمانذلالَّاريخ  والتَّاليوُم :الّتاريخو وُمالَي

 ٢٠٠٥ أيلول ١٥د َحاَأل -
 ٢٠٠٧ مارس ٢٧عاء األرِب -
 يلصف اللَّنَتُم،  كانون األول٢٤ميس اخلَ -
 
 من ُنبيََّت َينكارسِتاو  أٍَبعجُّة َتعباَرص ِكئيسي للنَّدف الرَّاهلَ أوة كرة األساسيَّن الِفبيِّبارة ُت ِع:مةقدِّاملُ
 :صالنَّ ضمونالهلا َمِخ

 !ياِيتحظات َح لَ من أصعَبقاُء اللِّد كانَلقَ -
 ؟انبي الصَِّنة ِميَّسؤوِل َمقلُّتيات أَ الفَأنَّ ِبن قالََم -
 !ه؟َتظَحفَ ِمُقسِرنا أَأَ، ناأَ! ةنيَعة الشَّهَم التُّهذِهم ِبعلِّمين املَُهتَّماذا اف ِلعِرال أَ -
 
 ُسعِكساسي وَتوضوع اَأل املَع َموافُقَتَت اًنطقّيلة َملِسسَتقرات املُ من الفَدٌدَع :وضوعلب املَُص
 .  ةَم الِزباعاتنِط اة أيَّسجيِلليها وَتعليق َعع التَّألفكار َم ِلرٌحوفيها َشحداث اَأل
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 :ةحَتة الَبخصيَّب الشَّظر الكاِتة َنجَه ِوسعِكَتة وريَّحَوة اِملكَرالِفز عزِّة ُتهائيَّقرة ِنبارة أو فَِع :اخلامتة
 .دتَرى وإن أَّتنساه َحن أَ لَوماً َينَكا -
 .ومباب الَيلى َشفاه َعآه وأَس -

 
 :ةلغويَّ الُّفاُتالصِّ
ص  النَّدِءة وِبرفيَّ َحرمجةً َت"Dear Diary" لح اإلجنليزي صطَ املُةَمرَجىل َت ِإ التَّالميذعضلجأ َبد َيقَ
 إذ يف أَدب الَيومَيات ال يوَجد ُجمهور ،ةربيَّلغة الَعة الُّصوصيَّع ُخب َمناَسَتال َين هذا لِك، هاريب ِبالَع

 ِهي ِبَمثاَبة التَّحدُّث مع النَّفس أو التَّفكري والتَّأمُّل ،قاًكَما أُشَري ِإليها مسَب، َألنَّ الَيومَيات، أو ُمَتلقّي
 والَبدء بارة الِعِه هلِذفراِدُم ّيأَخدام ن اسِتناع َعمِتاالجب  َيذاِل. ِبصوٍت عاٍل ِمن ِخالل الِكتابة

 لُّخ كُؤرَّن ُتب أَِجَيما كَ  .وم والّتاريخ الَيةتاَب ِك ُمباَشرةً َبعدمةقدِّة أو ُميَّمهيِدة َتقَرفَقط ِبفَ صبالنَّ
 :باإلضافَِة إىل ،)a new date for every new entry( ةديَدلة َجداَخُم
  :لِصتَّمري املُل الضََّب) ناأَ(ة لَمكرار كَدم  ِتع َع َم األحياِنِبغلَيف أَ تكلّممري املَُض •

 .قٍة فاِئعادٍةَس ِبُرين أشُعإنَّ -
 .حد أَ شأنُليَسأين و هذا َشإنَّ -
 . أخوَض َتجِربة السَّفر وِبُمفَردي هِذِه املَرَّةن أَرُتقد قرَّلَ -
 

 :هشٍةَد  أوغراٍب واسِتًبعجُّن َتر َععبِّيت ُتصرية الَّمل القَاجلُ •
  !هلييا ِإ -
 !هيِنَععقول ِبالَمه الّنَِّإ! حيلسَتُم -
 !ةثَلكاِريا ِل -
 

 :عورس والشُّقن والطَّصف األماِكَوِل) ةلّصفَا(الّنعت  •
  .عاًوماً راِئ َيانَقد كلَ -
 .ةقَالّشاِهر واألشجا بة الغابات اخلالّأيُتَر -
 .م وغاِئمطٌر وُم بارٌدقَس الطَّنَّإِ -
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 .يتأَما َر ِبةًبهور َملُتال ِزوعادة هى السَّنَتين يف ُمنَّإِ -
 
 :هاخواُتوأَ) كانَ( •

 .احلَفلُ ُممالًّكانَ  -
 .َتَحجِّراً َمعها ما داَم َعقلُها ُمثَ التَّحدُّسَتطيَعلَن أَ -
 . باِسٌم إنساناً آخَرصاَر -
 .ليِللوى قََلقَةً ِطوال الَّت َسظَلَّ -
 .ألوفاًصبَح األمُر َمأَ -

 
 : ماَشيٍء ُحدوِث يف ِلَم أو اَألجاٍءعن َر عبِري للتَّ)نَِّإ(خوات أَ •

 .رضيم غَفَهَيواِلدي  يَتلَ -
 .هلٌ غداً َسمتحانَعلَّ االلَ -
 

شاعر ن املَعبري َع للتَّ كاالفِتنانواملُحَسنات البديِعيَّة عارةسِتاال وهشبيالتَّة كَالغيَّالَبور الصُّ •
 :دةجسَّمة وُمجسَّة ُمصوَرباعات ِبنِطواإل
 .َعيناها كَاللؤلؤَتني فيُهما َنقاَوة وَصفاء -
 ر؟اِه الطّالُكك املَذِل، ّميها؟ أُبُت أغَضيَفكَ -
 .طََعنت قَسوُته َشرايَني قَليب -
 . َتبكيقَليب ضاِحٌك والَعُني -
 . ِلكُلِّ داٍءُه َمرَهٌمكَالُمُه جاِرٌح لِكنَّ قَلَب -

 
ز عزِّو ُت أَاًّي اجتماِععداًعطيه ُب وُتوضوعع املَب َمناَسَتة الّتي َتمثال العربيَّاَألة َوعبيَّبارات الشَّالِع •

 :يهاّوقَه وُتَتكَرِف
 .)اربل الّداجلار قَ  (عالًِف -
 .بَه من ذَقُتالَو -
 .ليمسم السَّيم يف اِجلل السَّقلُالَع -
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 .)يكلَ َع ويوٌمَك لَيوٌم( د اِئثل الّسقول املَما َيوكَ -
 .)دَص َحَعَرن َزجد وَم َودَّن َجَم ( ماًيب داِئها أَُدردِّ ُييت كانَ الَّقولةَم املَ أفَهتُّاآلن ُب -
 

  :لأمُّفكري والتَّلتَّئ يف ا القاِرشراِكوِإطروحة  املَِةلفكَر ِلمٍق ُع إلضفاِءةيانيَّة الَبلَاألسِئ •
 قوقي؟ن ُح ِمقٌّيس هذا َحلَ ال؟ أََموِل -
 !ةسَوه القَهِذبداً ِبن أَكُم َتلَ، عيٍد َبمٍننذ َزعرفها ُمنا أَذا؟ أَكَرت هغيَّ َتف ملَعِرال أَ -

 
 :ةيَّتاِم ِخباراتهاء الّنص ِبِعْن وِإصهاية النَّوقيع يف ِن التَّعنكُلِّّياً مِتناع اال •

 !ك اليوم أبداً ذِلنسىأَن ولَ -
 !نسى ال ُينظراً َمقد كانَلَ -
 !ليهاحَسد َع أُبةٌجِرها َتنَّعل ِإالِفِب -
 ها؟عُتَضيف أَكَ، مر الُعرصةُت فُقد كاَنلَ -
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 :ؤالالسُّ
You have just returned from your best friend's eighteenth birthday party. You did not enjoy it 
at all. Write a diary entry reflecting on the event. 

 

 :ةموذجيَّة َنجاَبِإ

 ٢٠٠٧ط  شبا٢١بت السَّ
 

عت وقََّت. ها ميالِد عيِدفِلَحماح ِليت َسديقَ َصتينَعما َدة حيَنبَري كَسعادٍة ِبعرُتَش َورُحين الفَكَملََّت
ة ربيَّ َعغاٍن أََقسَِّنزت ُمَجها َحنَّأَتين ِبَغبلَ أَماح َسنَّأَما كَ. دامىنا القُصدقاِئميع أََجِب َيِقلَتن أَأَ
 .اَألوقاتمجل ن أَ ِمقٍتضاء َوقَ ِلسُتحمََّت فَ.فل احلَحياِءِإل
 

 لةُشِكاملَُو. بلن قَها ِمَرم أَلَديدة  َججوهاً كانوا ُويَندعّو املَجميُع فَ!ثحُدم َين هذا لَ شيئاً ِمنَّلِك
رباء  الُغَع َمثَحدُّ التَّطيُعسَتأَ غاِءبَّالَب كَناأَفَ، سبَحم فَِهة ِبقَسَبيت املُفَعِرم َمَدن يف َعِمكَتال 
حوا شََّوَت ناَكذين كانوا ُه الَّميُعَج! رَص َبِةَح يف ملٍَةديَد َجداقاٍتنشاء َصى ِإل َعةٌَرقاِد َو،هولٍةُسِب
 كَيَف !فاهةهى التَّنَت يف ُمموٍريف أُ  عاٍلصوٍتثون ِبحدََّتل َييلوال الَّوا ِطلّما ظَف كَعجُر والتََّركبُّالتَّ

 ُتصاِدُق َسماح أَشخاٍص كَهؤالء؟
ي ّنلِكَو وح الّرذاُء املوسيقى ِغنَّأَ ِبةًَنؤِم ُمنُتد كُقَلَ! ةَجزِعت ُمم كاَنهلي كَ ِإيافَ، ا املوسيقىّمأَ

 جّداً ةًَيت عاِلد كاَنقَفَ. عصايبت أَفَتلَأَ َوذِلَك احلَفل يف تينَعصَد ما أَِرثُن كُ ِمكاِرهةً لَها تُُّب اآلنَ
 .دة واِحةٌربيَّ َعةٌغنَي أُناَكن ُهكُم َيلَ َوةًَبصاِخَو
ع  َمُصرقُت َتكاَن. فل احلَوالَة ِطَمكِلين ِبثَحدِّم ُتلَ. هافُعِريت أَ الَّما ِهي ِبَسماح! ال، ماحا َسّمأَ
يها لَ ِإثَحدُّتَّ اللُتما حاَولَّكَُوبداً  أَيّنب ِمِرَتقَتم  لَ.ليلوال الَِّط ذَنيَّ أُُقخِرَتها ضحكاُتميع َواجلَ
، تانميَمتان َحديقَمساح َصنا َوأَ. ها كان ِب الَّذياعرف م ال أَ.ي مّنُبهرََّتَتها َوفَس َنلُشِغها ُتيُتأََر
ة َعجاِمبِِ قْتَحلَتا نة حَني السَِّهِذة هداَي يف ِبالّق ِإِرفَت َنملَ َوعاًة َمدرسيَّنا املَراسِت ِدنواِت َسينا كُلََّضقَ

 .رة الكومبيوَتراَسِدِلد عَهنا املَ أَلُتَخما َديَنسيدين َب
 

 !اّنما كُد كَُعم َننا لَنَّه أَفُعِر ما أَلُّكُ، ت هكذافَصرَّ َتَمعرف ِلال أَ. ثرياًها هذا كَفُصرُّين َتَمد آلَقَلَ
ب ذَه أَملَها َوَتَوعل َدقَبم أَين لَيَت يا لَ!  ؟نذَِإتين َعَد َمِل، ه ِبباًرغوفل َمجودي يف احلَن ُوكُم َين لَِإ
 !ىل اآلنا ِإنُتداقَ َصْتَيِقَبلَ. فلىل احلَِإ

 

 
 اريخالّت ووُمالَي
 
 مة قدِّاملُ
 
 
 
 
 فاصيل للتَّرٌحَش
 ،)وندعّواملَ(
  شبيه التَّ
 غةبالَاملُ
 عارةِتْساال
 
 
فاصيل  للتَّرٌحَش
 )املوسيقى(
 
 
فاصيل  للتٌَّحرَش
 )ماحَس(
 
 
 
 

 صديُقَت: مةاخلاِت
 يبِةَخعور ِبالشُّ
، سفمل واَألاَأل
 ةيانيَّلة الَبسِئاَأل
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  الفاكسة َوكترونيَِّل اِإلةلَساالرِّ
  E-Mail/Fax 

 
 الفاكس؟ة وكترونيَِّلسالة اإلي الرِّما ِه
ن ة ِمصاالت العامليَّتِّة اِإلبكَرب َشل َعرَس ُتيِه فَسائلوعاً حديثاً من الرَّ َنةكترونيَِّلسالة اإلالرِّ ُربعَتُت
 ضموناً وَمًىنحذ َمأُخو َتة أَألغراض اخلاصَّل ِلرَسد ُت وقَ)رالكومبيوَت ( احلاسوِبهاِزالل ِجِخ
 خرهاٍز آرب ِجّرة َع املَِهل هِذرَسة ُتسالَبارة عن ِريضاً ِعو أَُهأّما الفاكس فَ .ةمسيَّغراض الرََّأل ِلنيفِلخَتُم
 .ِتلكس َيبَعثُ ِبصورٍة ِطبَق اَألصل َعن الرِّسالة الَّيت اسُتخِدم يف إبراِقهاهاز دعى ِجُي

 
 ةسالة اإللكترونيَّالرِّ: لج األوَّموذَالنَّ
 
 :ص النَّيكلَُه
نوان  ُعيِهب فكَتذي ُيكان الَّو املَة ُهسالة اإللكترونيَّة والرِّسالة العاديَّني الرِّ ما َبالٌفخِتا وضَح أَِإنَّ
ريد اإللكتروين نوان الَبي ُعكتروين أَِلنوان اإلنا هو الُعم ُهخَدسَتنوان املُ الُعيثَُح. يهلَل ِإرَسل واملُرِساملُ
 :اآليتكَما ُهَو. يهل إلَرَسل واملُرِسلُمِل

 
  ن     ِم نوان اإللكتروين للُمرِسلالُع

 

 ىل ِإ نوان اإللكتروين للُمرَسل إليهالُع
 

املَوضوع سالةوضوع الرَِّمسم ِلا وعريف أَت
 
  :ةحيَّ والتَّةيباَجالدِّ
 ،مريةزيزيت َسَع -

 ؟ِك حالُيَفكَ
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 :بىنلُ -
 :مي الفاِضلعلُِّم -

 :عدَببة َوطيِّةَ حيََّت
  .صدف النَّق َهحقِّيت ُتعلومات الَّفكار واملَ اَألَن ِمةجموَعَم :وضوع املَلُبُص
 
 :ةتاميَّبارة ِخِع

 . غداًناُدوِع َم،ْيسنال َت -
 .كمَعهدي آليت َم ُجقُصارى لُذُبأََس -
 .دلين الرَِّصرعان ما َي ُسَكصل ِبتَّأَّس -
 .ةدرَس يف املَداًراك غَأَ -
 
 :لرِس املُوقيُعَت

 ناَر -
 رياِسك ديقَُص -
 

 :ةلغويَّ الُّفاُتالصِّ
 ةًرى خاصَّخل اُألساِئها الرَّز ِبميََّتيت َتلك الَّن ِتة َعة اإللكترونيَّسالَة يف الرِّويَّلغفات الُّلف الصِّخَتَت
 َن ِمنوٍعفكار ِبح اَألطَرن ُتمكن أَ املَُن ِميثُفكار َح اَألنظيِم َتريقِة يف طَكوذِل ،لةطوَّل املُساِئالرَّ
 .  ماٍثحَدِلة سرد الَ يف حرورّياً إالَّض يَسقي لَنِطل املَسلُسالتَّ. ةيَّشواِئالَع
 ٍفَرن طَثة ِمحاَدُمِبمثاَبة  ،قارب واَألصدقاِءىل اَألهة ِإوجَّ املُلَك ِتةً خاصَّةلكترونيَّلة اإلساالرِّرب عَتُتما كَ
 :عقيٍد َتيِّن أَ ِميةٌوخاِل ةٌصَريمل قَاجلُذا فَِل. دواِح
 :  يف صريةل القََماجلُ •

 .ُرّدي َعليَّ ِبُسرعة -
 .أَحِضريها َمعك. ي التَّذاكرال َتنس -
 .ِتظاركلَن أسَتطيع ان، َتتأخَّر يا داينال  -
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 . َشخِصّياًنها ِمذاِرعِتاالىن َول ُمِرتىل َم ِإهاَب الذَّرُترَّد قَقَلَ -
 
 :بخاطَمري املَُضم وتكلِّمري املَُض •

 .كب يل ولَُتعض الكُ َبريُتقد اشَتلَ -
 .حلةالرِّيف كم َتقَرافَطيع ُمن أسَتين لَنَّأَ ِبقاَءغي األصِدلَِّب -
 .داء يف مِرتلنا اجلَديدلقُدامى وَدَعوُتهم ِلتناُول الَغاِئنا ااتَّصلُت ِبجميع أَصدق -
 
 :بةخاطَاملُ سلوُبأُ •

ين إنَّ .سبوع املاضي إىل سيدين اُألقد عاَدة؟ لَدائيَّبِتسة االدَر املََننا ِمديقَُص، رر ثاِئذكَُتأال  -
 عي؟أيت َم َتلَه. هِتياَرر يف ِزفكِّأُ

 ها؟عطيه لَن أُأَلني ِبقَبل َتَه. ِكِف هاِتقَمي َرّنت ِملَبيفاء طََه -
 كَما كُنَت َتقَتِرح؟، َهل أَرَسلَت املَقالَة إىل اجلَريدة -
 . يوَم أَمسِإّياه رُتكأََعإنَّين ِبحاجٍة ماسٍَّة ِإىل ِقرص احلاسوب الَّذي ، أَرجوَك يا جوين -
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 :ؤالالسُّ
Write an email to your friend inviting him/her to your new house for a small party with some 
of your other friends. 

 

 :ةموذجيَّة َنجاَبِإ

ن      ِم نريُم
 

 ىل ِإ لعاِد
 

املَوضوع ةعَوَد
 
 ،لعاِد
 ك؟ حالُيَفكَ
.   باراماتاِةطَق من يفديٍد َجيٍتىل َب املاضي ِإسبوَعلنا اُألقَد انَتقَلَ، زيزديقي الَعف يا َصعِرما َتكَ
ن أَ، بعاً طَيتَد واِلشرُتما اسَتعَد َبرُترَّذا قَِل. نارِفغُنا َوغراِض أَرتيِبَت َوِهنظيِفن َتينا ِمَهنَت االيوُمَو
 أِسلى َر َعبِعالطَّنت ِبأََو، بنيقرَّقائي املُصِديع أَدعو فيه َمج أَوم اجلُُمعةَي غري َصشاٍء َعفلَ َحقيَمأُ

 .ةَمالقاِئ
ين ودَعَو َوِةكَرلِف ِلواسحمَّ َتوقَد  َومايِكلبداهللاهشام وَعكارلوس ِومحد َوأَمري َو َسوُتَعد َدقَلَ
عض  َباسِتئجاِر  يفُرفكِّذا أُِل َعريَضٍة َوحٍةسطَّ ُمٍة شاَش ذيديداً َجلفازاًِتأَيب  رى اشَتدقَلَ. ضوراحلُِب
 ُفعِرنا أَك؟ أَأُيما َر. مايَن للسِّنا يف داٍرنَّأّكَ َوُرشُعَنَس يثَُح، عاًها َمَدشاِهي ُنكَة ِلفالم الكوميديَّاَأل
 .فالم اَألَنوع ِم هذا النَّحبُّك ُتنَّأَِب
ام يف ّي اَألِه هِذشغولٌك َمنَّأَ ِبُكدِرأُ. ثرياًين كَُدسِعُيعنا َس َمَكجوَدُوفَ، هيت هِذعَول َدقَبن َترجو أَأَ
  احلِنيَنينا َبِسنفُن أَ َعرفيِهلتَّ ِلحتاجونَ ُمنانَّزيزي أَ يا َعنَسن ال َتولِك، هِلَم يف َعَكِد واِلِةَدساَعُم
 .راآلَخَو
 باراماتا،  ستريت جونسون٥٣: وديد ُهنواين اجلَِع

 

 !رخَّأََتال َت، ساًءة َمادَسة الّساَعك الّسظاِرانِت ِبكونُأََس
 

 

 ريلى َخ َعراَكأَ
 

 نريُم

 
 
 لرِساملُنوان ُع
 
 يه ل إلرَساملُ
 وضوُعَم
 سالةالرِّ
 
يباجة الّد
 ةحيَّوالتَّ
 
 

اإلبالغ عن 
 سالة  الرِّدِفَه
 
 
 
قة تعلِّفاصيل ُمَت
 عوةالدَِّب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ةتاميَّبارة ِخِع
 
 
 وقيعالتَّ
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 الفاكس: ج الثّاينموذَالنَّ
 
 :ص النَّيكلَُه
 :يهلَل ِإرَسم املُاْس الفاكس َوقُمَر

 منيأَز زييد َعد السََّيىل ِإل ِصَي -
 ٣٤٦٧ ٩٦٧٥:  الفاكسقُمَر

 مال هاديدة أَّيالسَّ -
 ٩٤٠٨ ٥٦٧٨:  الفاكسقُمَر
 

 :ةحيَّ والتَّةيباَجالدِّ
 :رمحَت املُُعَمر َعبد احلَميديد السَّ -
 :ريدوثر فَيدة كَالسَّ -

 :عدَببة َويِّة طَحيََّت
 

 :سالةدف الرِّن َه اإلبالغ َع:مةقدِّاملُ
 .رةاِئصول الطّد ُووِعن َمك َعغبِلاكس ُألك هذا الف لَلُرِسأُ -
اليت ؤهَّن ُمعلومات َعمن َمضََّتذي ِي الَّخصّي الشََّيلفِّ َمُقرِفأُ، ةفيَّنا اهلاِتِتكاملَُمَعطفاً َعلى  -

 . كقِتن َو ِمعضاًه َبعَرين ُترجو أَأَ. ع هذا الفاكسَم، ةمليَّيت الَعَربة وِخراسيَّالدِّ
  

 . صحوى النَّن فَة َعضافيَّعلومات ِإ َمُمقدُِّتفاصيل َوض التَّعِريت َتت الَّقراة من الفَجموَعَم :فاصيلالتَّ
 
 :ةتاميَّة ِخباَرِع

 .٥٤٦٧ ٩٨٧٨قم رَّاللى صال يب َعتِّاالرجو أَ ،ةيَّضاِفعلومات ِإية َمن أَفسار َعسِتاللِ -
 .يهالَصويل َع ُحة فوَرروريَّعلومات الضَّاملَك ِبُدزوِّأَُس -
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 :ل املُرِسوقيُعَت
 رامحِتق االل فاِئبَّقََت -

 رلطيف األَمسعبد الَّ
 كرزيل الشُّلوا َجقبََّت -

 ممرية حاِتَس
 

 :ةلغويَّ الُّفاُتالصِّ
ة أو جاريَّ ِتم ألغراٍضخَدسَتة أو ُيهَنمالء يف اِمللزُّ ِلاًهجََّوكون ُمَيسائل غالباً ما ن الرَّ ِمهذا الّنوُع

 :ِةهنيَّ واِملجياِزاإل ِبخدمةُسَت املُلغةُ الُّسُمتَّذا َت ِل،ةمسيََّر
 :يهلَل ِإرَسلُمه ِلقديِرل وَترِسحترام املُن اَع رعبِّبارات ُتِع •

 ،حترمصري املُر املَيد ساِمالسَّ -
 ،لدي الفاِضيَِّس -
 
 :ل إليهرَسل واملُرِسني املُالقة َبة الِعمسيَّن َر َعُفكِشبة َتخاطَمع يف املُ اجلَةُصيَغ •

 .ةفيَّصِردمات املَن اخلَسؤول َعف املَوظَّع املُث َمحدََّتاراً َألرم ِمكُ  ِبصلُتاتَّ -
  .مكُِتركَرة يف َشاِغ الّشِةلوظيفَقدمي ِلب التَّلَم طَيكُ إلَلُترَسقد أَلَ -
 .رامحِتق االلوا فاِئقبََّت -

 
 :طويل أو َترٍح َشة دونَعلوَمض املَعِرصرية َتقرات قَفَ •

 .فرانة والُغَمحه الرَّى لَمّنَتاب وأَ الّشقيدالفَعازي ِب التَّميقد َتدُّأَو -
يانات ميع الَبه َجوفِي، خصي الشََّيلِِّجِس، سالةه الرَّع هِذ َمُقرِفأُ، ةفيَّنا اهلاِتِتثَحاَدلى ُم َعَعطفاً -

 .ةطلوَباملَ
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 :ؤالالسُّ
You read in a newspaper about an advertised position at a tutoring college. Write a fax to the 
college director requesting details of the advertised position. 

 

 :ةموذجيَّة َنجاَبِإ
 
 ديريد املُد السَّىل َيل ِإِصَي
 ٠٢٤٥٣٦ ٦٧٨ الفاكس  ُمقَر
 

 ،رمحَتاملُ) جاحالنَّ (ِدعَهدير َميد ُمالسَّ
 :عدَببة َوة طيِّحيََّت
ة ظيفََو ِبصُّخَتسبوع املاضي فيما َيدد اُألَع) باح الصَّنوُر(ة يفَحم يف َصكُعالَن ِإرأُتد قَقَلَ
م قدُّبل التَّمور قَ اُألعِضن َب َعضاَحسِت االدَُّوأَ، باًَضقَت كان ُمعالنَ اِإلنَّما أَِب. س اخلاّصدرِّاملُ
 .هلة األوىل الَونذُتين ُمذَب َجةَظيفَ الَونَّأَ ِبلماًِع، ةظيفَلَوِل
ن  أَرجوتني أَلَلتا احلايف ِك. زئّيو ُج أٍَل كاِمواٍمَد ِبظيفةُت الَون كاَنة ما ِإفَعِر َمدَُّو أَةًداَيِب
 عالِنذكور يف اِإل املَُهفُس َنَوة ُهظيفَ الَوكانُل َمَه، ىل ذلكة ِإضافَاِإلِب. واموقات الدَّأَ ِبونينَغبِلُت
 م؟ كُِدعَهَمخرى ِل اُألروِع الفُُدَحأَم أَ
، الكيمياءحياء َواَألات َوياضّيالرِّة كَلميَّ ِعوادٌّي َمل ِهَه، الميذّتس لِلرَُّتَديت واد الَّلَمة ِلسَبالنِّا ِبّمأَ
 عليمي الب التَّستوى الطُّو ُمما ُهلغات؟ َوالُّصاد َوقِتاالاريخ َوالّت كَةٌبيََّدم أَأَ
 ؟ اًّيم فيها حاِليت ُهة الَّراسيَّلة الدِّرَحو املَأَ
 ة؟ظيفَ الَوِههِذ ِلِمقدَِّتها يف املُلوَنضِّفَيت ُت الَّةُيَّمِل الَعربةُي اِخل ما ِهخرياًأََو
 

ة يف ظيفَلَوم ِلقدُّ التّّرصةُين فُفوَتن َت أَريُدي ال أُّنذ أَة ِإَنمِك ُمٍةرَص فُِبقَرد يف أَم الرَّنكُرجو ِمأَ
 ٧٨٩٦ ٤٥٦ ٠٢في اِت هقُم َر.ةًناسَب ُمةيَّكادِمياليت اَألؤهَّت ُم كاَنحاِل

 

 . اجلَزيلكرالشُّرام َوحِتق اال فاِئوالبَّقََتَو
 

 رقََصليام ِو

 
 
 
قم َرل إليه َورَساملُ

 الفاكس
 
 
 ةحيَّيباجة والتَّالّد
 
بالغ اِإل: مةقدِّاملُ
 سالة الرِّن هدِفَع

 
 بيعةُطَ: فاصيلالتَّ
 ظيفةالَو
 
 
 
الب الطُّ: فاصيلالتَّ
 واداملََو
 
 
 
 هائّي ِنلٌبطَ
 
 
 
 ب دُّأََتة باَرِع
 
 وقيعالتَّ
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   Informal letterة اخلاصَّةلَساالرِّ
 

 ة؟ة اخلاصَّسالَي الرِّما ِه
ىل ِإ) سالةب الرِّكاِت(ل  املُرِسُهثُبَعَي، طّوالً ُمكونُباً ما َي غاِلصٌّي َنِه
ه اِلحون أَ َعرُهخِبُيِلَول واُص التَّرِضَغ ِلِهِئقرباو أَ  أِهفاِقن ِر ِمحٍدأَ
ة  راها هامَّد َي قَفكاٍرأَ وضايا أَ يف قَُهكَشِرُيِل و ما أَدٍثن َحَع  أوهروِفظُو

 . لباً ما طَنة أوعيَّعلومات ُم َمنه ِمَبطلَُيأَن  كَما من املُمِكِن
 
 :ص النَّيكلَُه
 ت فيِهَبِتذي كُن الَّماكان والزَّب املَكُتن َيأَ) سالةب الرِّكاِت(رِسل لى املُنا َعُه: اريخر  والّتصَداملَ
    : َوُيكَتبان يف أَقصى الَيسارسالةالرِّ

 ١٩٩٩  /١٨/٥َبغداد  -
 ٤/٢٠٠٧/ ٢٥سيدين  -

 
 : وَتكِشف َعن ُهِويَّتهيهلَل ِإاملُرَس ةبخاطَُمم ِلخَدسَتُتة صَرية قَباَرِع :ةيباَجالدِّ

 :نَميزيزي أََع -
 :بيبةي احلَمِّأُ -
 :َصديق الُعمر سامي -

 
 ة الَم والسَّحةَه الصِّلَى ّنتَمد َيي وقَتلقّ املُ عن حاِلالًة ساِئسالَب الرِّها كاِتلُرِسُيارة بِع :ةالّتحيَّ
 . هاِل حلىه َعُنمِئطَأو ُي

 .ةة والعافيَّحَّ الصِّمَِّت يف أََكَدِجن َتسى أَسالة َع الرِِّههِذيك ِب إلَثُبَعأَ -
 .حة والسَّالمةَدوام الصِّ ِك لَيةًنِّتَمسالة ُمه الرِّهِذِإلَيِك ِب لُرِسأُ -

 :عدا َبّمأَ  
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 مد هللا واحلَخٍريِبفَ، ناا أَأّم. ن حاٍلحَس يف أَتََِصلَك وأَنَتن ملي أَوأَسالة ه الرِّ هِذَك لَرسلُأَ -
 
 فاًعريم َتقدُِّيه َوض لَرَّتَعَيذي َسوضوع الَّ واملَةسالَف الرَِّدَهب عن ف الكاِتكِشد َينا قَُه: مةدِّقَاملُ
 :ةضيَّوهر القََج ِلمهيداً أو َتيطاًسَب

ن بيب ِملدي احلَجري اآلن يف َبا َيّم َعماًلَ أَُفِرتليب َير وقَسطُ هذه اَألِك لَطُُّخأَ، يتديقََص -
 .مار وَدتٍل وقَنٍفُع

مل الَعدي ِبة واِلغَبن َر ِمغِمالرُّة ِباجلامَعحاق ِب االلِترُترَّين قَزيز إنَّديقي الَعف يا َصعِرما تَ كَ -
 .ة اخلاصَِّهركِته يف َشَعَم

 
بات لَّتطَب ُمناِسيت ُتة الَّريقَالطَّة ِبئيسيَّطرح األفكار الرَّيت َتقرات الَّة من الفَجموَع َم:وضوع املَلُبُص
 .ديدةة َجعلوَم َمُحطَر َت هِذه الفَقرات منلُّيث كُوضوع َحلَمِل الًفصَّ ُمرحاًل َششَمد َت وقَ.ؤالالسُّ
مَن ل جَعيت َتالَّة صداقيَّق املَقَِّحُتحيح ِل وَصقّينِط َمكٍلَش ِبمةًظََّن وُمةًلَلِسَسَت ُمقراُت الفَكونن َتب أَِجَي

 .تكامالًُماً جيِّداً وّصَنالرِّسالة 
 
د  وقَ.ةقَاِبقرات الّس يف الفََحِرذي طُي الَّساِسوضوع اَألنهي املَة ُيسالَ الرَِّنزء ِمهذا اجلُ: ةهاَيالنِّ
 : ماٍةتيَج أو َننتاٍجرح اسِتالل طَن ِخة ِمئيسيَّ الرَّصان األفكاَرلخِّني ُتَتثَن أو ِإةًملَن ُجمََّضَتَي

ي ّدَؤد ُيقَ، ٍمنظَّ وُمحيٍح َصشكٍلِبراغ قت الفَغالل َودم اسِت َعنَّأَديقي ِبعي يا َصرى َمأال َت -
ميع لى اجلَجب َع َيلةًشِك ُمراِغ الف وقُترافات؟ لَقد أصَبَحِحنمن اال ثريباب إىل الكَالشَِّب

 .ها لَلوٍلجياد ُحلة إحاَوإدراكها وُم
دود  ال ُحسعادٍة ِبُرشُعأَ، ديدةيت اجلََسدَرها َم ِبمتاُزيت َتعة الَّاِئه األشياء الّر هِذلّ كُِبَبَسوِب -

 .ٍةيَّ حقيِقداقاٍتَصع ِبمِتة وأسَتراَس الدِّحبُّ أُنا اآلنَفأَ. هالَ
 
  األفكار يَسها ولَِلأكَم ِبةسالَهناء الرِِّإىل ف ِإهُد َيُهنََّأل ىرب كُةٌميََّهأَزء ذا اجلُهِل :ةتاميَّاِخلبارة الِع
 ة حيَّ التَّيصاِلإ ك مااًلبطَ أواًمّنيَت لَشَمَتب ِلأدُّ التَّةُباَريت ِعأَتذا ِل، فقَطة طروَحة املَضيَّالقَ وأَ
 :رامحِتاالونان أَمِتكر واال الشُّقدميَتو  أَةلَ العاِئجميع أفراِدالم احلار ِلو السَّأَ



 NSW Department of Education and Training 2007                     Curriculum K-12 Directorate 
 

ك لِتجميع أفراد عاِئالمي احلار ِلَس. ديدك اجلَمِلَعوفيق يف  التَّ كلَّكى لَمّنأَت، تاماًوِخ -
 .رميةالكَ

 .ِبلِّغ َتِحّيايت اخلاِلَصة َوأَشواقي احلارَّة ِلَجميع اَألصِدقاء.  يف اخِتياِرك هذاالتَّوفيقأَرجو لََك  -
 
 :سارقصى الَي ويكتب يف أَهوقيُعرِسل وَتسم املُا: رِسل املُوقيُعَت

               كُتديقََص -
        لمىَس

        طيعم املُكُبُنا -
         إبراهيم

    

 :ةلغويَّ الُّفاُتالصِّ
 ِعالقَةٌ وأَ ةٌداقَة َصالَس الرِِّبكاِتم ِبطُهرُبذين َتشخاص الََّألمبا أَنَّ هذا الّنوع ِمَن الَرسائل ُمَوجٌَّه ِل

ل رَسل واملُرِسني املُة َبالقَ الَعةَبيَع طََتعِكُس ةٌسيط َب غاِلباً ما َتكون لُغةٌ املُسَتخَدمةَفَإنَّ الُّلغةَ،  ماةٌليَِّئاع
 : من ِخالليهلََِإ
 :ب املُخاطََ وَضمري متكلِّ املَُضمرياسِتخدام  •

 زيز؟ديقي الَعك َص حالُيَفكَ -
 .ثرياًليك كَ ِإةٌتاقَشين ُمإنَّ -
 . ك اَألخَرية َجرى يل بعَدما وَصلتين ِرسالََتلن ُتصدِّق ما -
 .يةالعاِفة وحَّ الصِّمتّ يف أَنَتك وأَلَِصن َت أَن اهللا ِميةًراِجة سالَه الرِّيك هِذب إلَكُتين أَنَّإِِ -
 .ةَعاجلاِم ِبلِتحاَقاالنوي أَين إنَّ -
 

 : َوصفاً ُمعبِّراًرِعشااملََوفكار اَألاث َوحدَألاصف َو •
 :عتالنَّ/ةفَالصِّ

  .سىاَألزن واحلُر ِبين أشُعإنَّ -
 .ِجّداً ةٌعيَدين َسإنَّ -
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 :شبيهعارة والتَّسِتاال
 . َصدر أُّمي احلَنونرِظنَت أَفِلالطِّين كَإنَّ -
  . له ُحرِّيتهُتمَنح  حيَنماريثل الطَّ ِمرِحالفَر ِبأشُع -
 .لَيهلينا اِحلفاظ َع َعرتٌ كَبيعةُالطَّ -
  األعراِقَبيِّعباً طَ َشدَتأعَد      هادَت إذا أعَددرسةٌ َماألمُّ -

 )براهيمظ ِإحاِف(        
 
  :يانّيةة الَبلَسِئاَأل •

 ة؟درَسسها يف املَدُرواد الّتي أَ املَن أختاَرأَي قّن َح ِميَسلَأَ -
 .َحرجاًك يس يف ذِل ال؟ لََملِ -
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  :ؤالالسُّ
You have just been elected as a member of the school representative council. Write a letter to 
your friend telling him/her how you would improve various aspects of your school. 

 

 :ةموذجيَّة َنجاَبِإ
٢٠٠٦ أيلول ١٥

 ،ناءزيزة َهيت الَعديقََص
 .يةالعاِفة َوحَّ الصَّواَم َدِك لَنياًمَِّتُم، ِكها لَلُرِس أَبةٌيِّ طَةٌحيََّت
بع الطَّنا ِبأََو. سةدَرة يف املَبّيالّ الطُِّةيئَ يف اهلَاًضو ُعرُتخِتين اُنَّأَِب ِكبلُغ ألُِةسالَه الرِّهِذ ُبكُتأَ
 .قيلى عاِتت َعَعِضد ُو قَ كُربىةًيَِّلوؤس َمنَّأَ ِبُرشُعأَهذا َو ِبّداً ِجعيٌدَس
 َنِم ثُري الكَيََّدن هذا لَ ِمغِمالرُِّبة َوقَنطَس يف اِملداِر املَلَفَضن أَ ِمُربعَتيت ُتَسدَر َمنَّأَ ِبفَنيعِرَت نِتأَ
 . زركَهذا املَِبَمدرَسيت ظ ِفحَتَتِلا هماَمْتِإ ريُديت أُ الَّشاريَعاملَ
أكوالت ن املَر ِمكَب أَمٍّلى كَوي َعحَتَتِل، ِفقَص يف املَباُعيت ُتة الََّمطِع اَألوِع َنغيَرينوي َت أَيننَِّإ

اآلن املَوجوَدة مة طِع اَألُمعظَُم فَ.اترّيكَّالسُّلويات َواحلُ َنليل ِمالقَر َوَضاخلُه َوواِكالفَة كَحيَّالصِّ
 يف شجٍري َتلٍة َمحنظيَمى َتّنَمَتما أَكَ.موالنُّ َو للتَّغِذيِةداًيِّ َجراًصَدت َميَسلَة َوحَّالصِّ ِبةٌرَِّضُم
ثناء بة أَلَ فيها الطَُّسجلُ َينن أَمِك مَن املُيتة الَّلَِّظ املَُنماِك اَألِةياَدِز َوهاجميِل َتجلن أَِمسة دَراملَ
 .ثَدكة يف هذا احلَشاَرلُمة ِللَبايل الطَّه َألوٍم َيَتخصيَصنوي أَذا  ِل.ةرَصالفُ

 

ة نويَّة السَّياريَّخِتات االقساَبكة يف املُشاَرَعلى املُالميذ  التَّشجيِع يف َتُركِّفَأُ، لميعيد الِعلى الصََّع
 َنئة ِماِمل ِبةشرن َعزيد َع ال َتاًّيحاِل  فيهاكَنيشاِر املُةُسَب ِنيثَُح، اتياضّيلوم والرِّقة الُعساَبُمكَ
 .مُه لٍَزحاِفكني كَشاِرلُمِلة يَّ مادَِّزواِئ َجحديَد َتُحِرقَتأَذا َسِل. الميذالتَّ
م ِهِجمَدِبة راسيَّراحل الدِّ املَِفلَخَتن ُمالميذ ِمني التَّ َبَتعزيَز الِعالقات ودُّأَ، هلِّة إىل هذا كُاإلضافَِب

 ُمخَتلَِفيف  مُهفيُدداقات ُتنوا َصوِّكَي ُيكَِل، ثالً َمِةرَصن الفُل ِموَّصف اَأل يف النٍِّد واِحٍبلَعيف َم
 .جاالتاملَ
راها ن أَى أَمتّنأَ َوثرياًيت كََسدَر َمحبُّنا أُأَ، قييندِّناء َصن يا َهلِكَو، غباِلين أُنَّأَ ِبِك لَبدود أَقَ
 .ةداَريف الصَّ ماًداِئ
 
 .لةراَسلى املُمي َعداِو َوالمي احلاّر َسرام الِكِكهلَي أَغبِلُتن رجو أَأَ

            ِكديقَُص
              طوين    

 
 اريخالّت
  يباجةالّد
 ةحيَّتَّال
 
دف ن َهبالغ َعاِإل
 سالةالرِّ
 
: وضوعمة املَقدُِّم
طوير ع َتيشارَم
 .ةدرَساملَ
 
: فاصيلتَّال
 ف قَصاملَ
 شجريالتََّو
 
 
: خرى أُفاصيلٌَت
 سابقات املُ
 
 
ني القات َبالِع
 لبةالطَّ
 
 
وضوع  املَمةُخاِت
 ئيسيالرَّ
 
 

 ةتاميَّ ِخعبارةٌ
 
 وقيعالتَّ
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 Message/Note    صرية القَةلَساالرِّ
 

 ؟صريةة القَسالَما هي الرِّ
ن  ِملٍةَجلى َعباً َعب غاِلكَت ُت،رةصغَّسائل املُنواع الرَّ من أَي نوٌعِه
 .طِّّياًَخوف أَاهلاِت ربّما َع ِإديٍدإختصاٍر َشب َشيٍء نَع إلبالِغقت ِلالَو
 
 :طِّيَّة اخلةسالَالرِّ: لج األوَّموذَالنَّ
 
 :ص النَّيكلَُه
 :هِتَبخاطَُمم ِلخَدسَتل إليه وُت املُرَسنف َععرُِّتصرية بارة قَ ِع:ةيباَجالّد

 ،زيزةيت الَعَمعلُِّم -
 ،ماما -
 ،جورج -

 
َتعِرضان َجميع النِّقاط األساسيَّة الَّيت ِبسَبِبها ، تنيو إثَن أٍَةقَرفََوضوع يف أيت املََي :صارخِتاوضوع باملَ

 .ازجين بإ لِكوضوٍح ِب،كُِتَبت الرِّسالة
 
 :ةتاميَّبارة ِخِع

 .رخَّن أتأَلَ، يّمقلقي يا أُال َت -
 .ِكنِّ ظَسِنُح ِعنَدكون ن أَرجو أَلة أَميت الفاِضعلِّيا ُم -
 .فيوِقم َمهَّفََت، لي يا َعرجوَكأَ -
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ص ة للنَّئيسيَّكرة الرَّالِفق ِبعلََّتر قد ال َتكثَأو أَإضاِفيَّة ة علوَمن َمة َعباَري ِعقرة ِهه الفَهِذ: ةلحوظََم
 يقّتلَسالة إبالغ ُمب الرِّ كاِتريُديت ُيلومات الَّعاملَ  ِمن ِضمنهانَّ أَ حيثُ كبَريةٍةيَِّمه أَها ذاُتنَّولِك

 . الرِّسالة ِبها
 :هوقيُعغ وَتبِل املُسُما :وقيعَتال

 لوعة الدَّكُتابَن -
 ةسامَي

 ة َدِهجَتك املُُتلميذَِت -
 بريَع

 
 :ةة اهلاتفيَّسالَالرِّ: اينالثّج موذَالنَّ
 
 :ص النَّيكلَُه

 :هبِتخاطَُمم ِلخَدسَتل إليه وُتن املُرَسبيِّة ُتصَرية قَباَر ِع:ةالّديباَج
 .ةألو نادَي -
 . آدمرحباًَم -
 .ري اخلَباُحَص،  ؤادفُ -

 
 :هِمساه وِتيَِّون ُهل فيها َعِصتَّف املُعرِّة ُيباَرِع: فسن النَّعريف َعالتَّ

 .نا عادلأَ -
 .ةَد عايعَكَم -
 .ثكحدِّة ُتميَنأَ -
  
كاملة  للُمبٍبر من َسواجد أكثََتد َيقَ. ةكاملَن املُرض ِما الَغأيت فيِهَي أَكثرو ة أَقَرفَ: صارخِتاوضوع باملَ

ر كثَ اَألسباِبَأل ِلةُويَّولَعطى اَأل ُتيثَُحفكار رتيب اَألو َته ُهباه لَنِتجب اال ما َيلُّكُ. بيعيٌّ طَمٌروهذا أَ
 .يةانوِّ الثّسباُبليها اَألَتة َومهيَّأَ
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 :كه ذِلو ما شاَباملة أَكلى املُ َعدِّ بالرَّجاٍءو َر أٍَنعيَّ ُمرتيٍبند َتة ِعكاملَنهي املُبارة ُتِع :ةتاميَّة ِخباَرِع
 .المةع السََّم. راك غداًأَ -
 .لقاءإىل الِّ. هيت هِذسالَماع ِرني َس َح فوراًليَّي َعّدُر -
 . هرعد الظُّابعة َباعة الّرك السَُّرِظأنَتَس، نسال َت -

 

 :ةغويَّ اللُّفاُتالصِّ

رب  اخلَرِد َسىل َعُزركِّ ُتةًسيطَ َبغةً لُمةخَدسَت املُغةلُّ الُدِجا َنذ ِل، ة خاصَّكونُ عادةً ما َتصريةُ القَلُساِئالرَّ
  يف التَّعبري ُهواإلجياَز أَنَّ لَب، داثحاَأل و أَشياِءلَألٍل ُوفَص صٍف َودونََوُمبسٍَّط  كٍلَشِبة علوَماملَ وأَ
  :نَبغيَيذا  ِل. هذا النَّوع من الرَّساِئلناِتكوِّ ُممَُّهأَ
 :صريةمل القَ اجلُخداماسِت •

 .لّيق َعقلَال َت -
 .يادةع يف الِقسِرن أُلَ -
 .اًّيِل َممِرر يف اَألكِّفَ -

 
 :ةعلوَمة َميَّن أَ َع اإلبالِغحِني فعاللى اَألركيز َعالتَّ •

 .اٍتة مّردَّ ِعاًفّي هاِتَك ِبصلُتقد اتَّلَ -
 .كفيُد ما ُي فيهادِج أَنها وملَين َعلَتأَيت َسة الَّظيفَن الَو َعرُتفَسَتاْس -
 .عي َمَيأِتن َتى أَمّنَتميل وأَكَفاف رانيا َو َزحفِل ِلهاَب الذَّرُترَّقد قَلَ -

 
 :بخاطَمري املُوَض مكلَّتمري املُخدام َضسِتا •

 عي؟ َمأيتَتل َسَه -
 رُهحِضد أَسَعرجوك يا أَأَ.  املاضيسبوَع اُألُهقرأَ َتنَتذي كُتاب الَّة الِكعاَرسِت ادُتَرأَ -

 .داًك غََعَم
 .رخَّتأَ ال َترجوَكأَ -
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 :ةكتوَبة املَسالَالرِّ: لوَّج اَألالّنموذَ
 :ؤالالسُّ

You received a telephone call from your brother's work informing you that he has had an injury 
at work. You leave home immediately and write a note to your parents regarding the matter. 

 

 :ةجيِّموذة َنجاَبِإ
 
 ،يزانِزداي الَعاِلَو

، ديها خاِل ِفلُعَميت َيكة الَِّرن الَش َمفاجئ ُمصالٌين اتِِّجاَءما عَد َبةرَعُسِبل ِرت املَرِكَت ِلرُتِراضطُ
شفى سَتُم ،شفىسَت يف املُو اآلنَُه. ِهِلَم َعاَءثَنأَ ٍثحاِد ِلَضرََّع َتد خالد قَنَّأَ ِبثُدَِّحَتي املُِنَغبلَوأَ

 نَّأَه فُعِرا أَ َملُّكُ، يلفاِص الَتَن ِميَدِز املَُفعِرال أَ. ثاِد احلَعَد َبرةًاَشَب ُميهالَِإ لَِق ُن.يدِرلفْ أَبِرنس
 .سيطٌ َبثَاِد احلَنَّو أَبُد َي.بداًق أَلَلقَي ِلداِعال  فَ.ةطَريَخت ِبيَسه لََتالََح

 
 

ال ود َوقَُول ِل الياًاِف كَي ماالًِعن َمكُم َيلَ يثُ َح،ِكِتظَحفَن ِم ِم دوالراًَنيمِس َخذُتَخد أَقَ لَ،يمِّأُ
. لَِك غَداً سأُِعيُدها.شفىسَتلُم ِلِعاِب الَتاراِتّي الَسِفوِقَم ِلىّتَح
  

ا َمكُ ِبلُِصتَّأََس.يِولَي اخلَِفاِت َهلُقِفأُشفى َسسَتى املُلَي ِإوِلُص ُووَري فَِننَّي َأل ِبالََصتِّال االاِوَحال ُت
.يِتاَعطَ اسِتوَرما فَكَُنِئْمطَُأل

 

. َعلى ما ُيرامَشيٍءَسيكونُ كُلُّ ، ال َتقلَقا
 

ها نَّأَ وبُدَي. ّداً ِجةًَباِضت غَاَنكَ، ِكَعث َمدََّحَتَتايدة ِليت َعالَت َخلََصتَّد اقَلَ، يمِّأُ: رتكَّذَأه َت
. ادعَتاملُا كََمُهيَني َبِحصِلُتي ِلِلخََّدَتن َت أَِكيُدِرُتى َوخَر أُةًرَّليم َم َساَهوِج َزَعت َمَراَجَشَت
!يقوِف التَِّكى لَنََّمَتأَ
 
      ليدَو

 
 
 
 يباجةالّد
 
 فاصيل التََّومة قدِّاملُ
 
 
 
 
 
ة ضافيَّ ِإفاصيلٌَت
 وضوعاملَقة ِبتعلُِّم
 
 
 
 
 

 ةتاميَّ ِخةٌعباَر
 
 ةلحوظََم
 
 
 
 
 وقيعالتَّ
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 :ةفيَّة اهلاِتسالَالرِّ: موذج الثاينالنَّ
 :ؤالالسُّ

You are having difficulty connecting to the internet. You call the internet company to enquire 
about the problem. The lines are busy so you leave a message on the company's voice mail. 
Write what you would say in your message. 

 

 : ةموذجيَّة َنجاَبِإ
 
 ري اخلَاُءَسَم، لوأَ
 

ب َبَس ِبحٍدع أَث َمدََّحَتن أَ أَعِطسَتم أَلَ َواٍتّر َمةَدَّم ِعكُ ِبالََصتِّ االلُتاَوَح. مَرال كَانَيي َدِمسا
 . وططُال اخلَُغنِشا
 

 ِةكََبَشالي ول ِفُخلى الدُّ َعٍراِد قَُريي غَاِن الثَوِملَيِلنا َوأَفَة لَطََّع ُمبُهي ِشنِدت ِعرِننَتة اِإلدَمِخ نَِّإ
 ونَدن ِكلَة َواَشلى الشَّر َعظَهي َتِتات الَّعليَم التَّلَّ كُُعِبتَّي أَنِِّإ. بَبا السَّي َمدِرال أَ َوالَعنكبوِتيَّة

 ل؟لَذا اخلَ َهَم ِلنذَِإ، اهِدوِعن َم َموٍعسُب أُبلَت قََعِفد ُد قَةيَّهِر الشَّةدَمة اِخلاتوَر فَنَّما أَكَ. ةَداِئفَ
 ،ٍنمِك ُمقٍتع َوسَري أَة ِفلَشِكه املُِذ َهلَِّحي َوِتَدساَعُم ِلي ِبمكُِتكَِرن َش ِمحٌد أَلَِصتَّن َيو أَرُجأَ
 .لَمن الَع َعالًاِط َعُحصِبا أَُهوَنُدة َويَّوِنكتُرِلم اِإلكُِتدَملى ِخ َعياًلِّ كُُدِمعَتي َيِلَم َعنَّذ أَِإ
 .٤٧٨ ٩٧٠ ١٤٣٦ي ِفاِت َهُمقََر
 
 .يعِر السَّدَّم الرَّنكُى ِمنََّمَتأَ
 

 كراًُش

 
 

 التَّحيَّة
 
ن عريف َعالتَّ
 فسالنَّ
 
 

 بِبن َس َعاإلبالغُ
 مةكالَاملُ
 
 ةضافيَّ ِإفاصيلٌَت

 
 
 
 
 
 ةتاميَّ ِخبارةٌِع
   
 كرالشُّ
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  Narrative account صصي الِقرُدالسَّ
 

 
 ؟صيَص الِقرُدالسَّو ُهما 
 ٍةقطَ ِني إىلؤّد ما ُيباًغاِلوهذا السَّرد . بطريقٍَة رواِئيَّة ُمقتَضبة ما ٍثحَد ِلرٍدلى َس َعُزِكرَت َيصٌّ َنوُه

هذا َتألَُّف َي .ةغة اإلجنليزيَّيف اللُّ climaxالـ ف ِبعَرشويق ُتة للتَّ وإثاَرةيَّمهِّكثر أَي اَألكون ِه َتثٍةأوحاِد
ي ة وِهانَية الثّرحلَواملَ، فوِقو املَأَ دايةي الِبلة األوىل وِهرَحاملَ: لراِح َمالِثن ثَصوص ِموع من النُّالنَّ
 .ةهاَيثة أو النِّاِلة الثّرحلَسط واملَالَو
 
 :ص النَّيكلَُه
مان َزكان َون َمشف َعو الكَ ُهرحلةه املَهِذن  ِمدُفاهلَ :فوِقو املَأَ ةداَيي الِب األوىل وِهةُرحلَاملَ
 نَّي أَأَ . عاٍمشكٍلة ِببكَة واحلَساسيَّات اَألخصّي الشَّةًة خاصَّصَّات الِقخصّيىل َش ِإِةاإلضافَحداث ِباَأل

 لِةرَحلَم ِلمهيٍدة َتثاَبَم ِبكونُ َيناًعيَّ ُمفاًوِقب َمرتََّتها َيجوِدُويت ِبل الَّواِم الَعلُّع كُِمجَتلة َترَح املَهيف هِذ
 َفيكَىت ووَم ينأَ(َمكان َوَزمان َوكَيِفيَّة وَسَبب ُوقوع احلَدث ى لنا َعف ُهعرََّتن َنجب أَذا َيِل. اليةالتَّ
 .ِهر ِبأثَّ أو َتثَدل احلََعن فَىل َم ِإِةاإلضافَ ِب)وِلَم
 
حداِث ن اَأل ِملٍةلِسىل ِسر ِإوَّطََتة وَتاَيدف أوالِبوِق املََنِمنمو ة َترحلَ املَِههِذ :طَسة أو الَوانَيلة الثّرَحاملَ
 .فوِقويها املَحَتيت َيوامل الَّ الَعَنيا َبكًشاُبا وَتعقيًدل َتمثُِّتِل

 
. خرىأُ أو ِبٍةطريقَحداث ِبل اَألكاَمَتَت وعقيد أَهي التَّنَتَي، ةرحلَملَ اههِذ  يف:ةهاَية أو النِّالثَة الثّرحلَاملَ
ذي عقيد الَّلتَّ ِللٌّم َحقدَّ وفيها ُيددََّح املُعناهرد َمها السَّ ِبُبِسكَتيت َية الَّقطَة النُّثاَبَمرحلة ِبه املَد هِذَعُتَو
 .ةصَّ الِقولُهرت َححَوَمَت
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 :ةغويَّ اللُّفاُتالصِّ
 حداٍثأَلى وء َعلقي الضَّ وال ُينٍةعيَّة ُمَين زاِو ِمٍنعيَّ ُمدٍث َحرِدىل َس ِإُفهِدصوص ِين النُّوع ِملّنهذا ا
 َنذا ِمِل. وائيص الرِّو احلال يف النَّما ُهثرية كَوايا كَدة أو َزعدَِّتات ُمّيخِصن َشث َعحدََّتال َية َوفَتِلخمُ
 :خدام اسِتاً جّداهلامِّ
 :حداثني اَألط ما َبرِبمان وَتقت والزَّلى الَو َعلُُّدبارات َتِع •

 .باحاً َصةَابَع الّراعِةيف السَّ -
 .مسروب الشَّعد غَُب -
 .ك ذِلثناَءأَ -
 

 : ثحُدة ما َيبيَع طَُنبيِّيت ُتة الَّلفَخَتفعال املُاَأل •
 .سرعاً ُمكضُتَر -
 .بقَلى َع َعأساًة َرياَر السََّيت ِبلَبانقَ -
 .جأةً فَ الباُبَحِتفُ -

 
 : هااِتخصّية وَشلقصَّ العام ِلناخاملَ  َوَوصفَتحديدِل ةصفيَّمل الَو واجلُباراُتالِع •

 راَءن َوِم، عيٍدن َب ِمُهيفَ طَحُت ملَِعنَدما، ةباحيَّيت الصَّهَو قَُفِشرَتأَ، يتعاَدكَ، سةً جاِلنُتكُ -
 .افذةالنَّ

 .همِلن َع ِمباً وغاِضتعباًدي ُم واِلما عاَدنَدة ِعَمت ناِئي ما زالَّمت أُكاَن -
 .  غَري ُمصدٍِّق ِلما َحَدث، َيرَتِجُف وَيصُرخ ِبأَعلى َصوِته، ركَض أخي مذعوراً -
 
ٍة ُتمثِّلُ األحداث وُتَصوِّرهها  ِبطريقشياءِلوصف اَأللُغة َمجاِزيَّة ِمن َتشبيٍه واسِتعاَرة اسِتخدام  •

 : َتصويراً ُمعبِّراً
 .وُم ناِئمةً حَني ُسِمَع َرنُني اجلَرسكانَ الَّليلُ صاِمتاً والنُّج -
 . َوراَحت سَّياَرةُ الشُّرطة َتُشقُّ ظَالم اللَّيل احلاِلك َبحثاً َعن الطّفل الّتاِئه -
 .اطئ الّشماِلِرة ِبفَِحَتلنا املُجساَد أَُمِهلَتة َتقَ احلاِرمُست الشَّكاَن -
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 :ؤالالسُّ
You meet your aunt who has just arrived in Australia, for the first time. Your visit to her 
surprises you. Write a narrative account of this visit. 

 

 : ةموذجيَّة َنجاَبِإ

 فُتِر َعَني ِحاًّد ِجرُتِرد ُسقََو. اراتَمي اِإل ِفنيقَّبَت ُمهالًي أَمِّ ُألنَّأَ ِبمُتِلما َعالَطَلَ
َشوَّقَين ا مَّ ِمِريِثنها الكَ َععُتِمد َسقَ فَ، قَريباًستراليا أُوُرزَتيل َسِديت َه خالَنَّأَِب
 .هاَتؤَيُرِل
 

 ملَةرَح هذه الفَنَِّكلََو، ةرَحن الفَمي ِمت أُاَرىت طَار َحطَي املَرة ِفاِئت الطَطَّن َحا أََم
 .ا َتَوقَّعناكَمها َتَراِئلى طَوا َعلَُصين َوِذ الَِّنين َبيت ِم خالََرم َن لَيثُ ِحْمُدَت
ىل لت إََصد َوقَيت َوالَن َخا ِميَّ هاتِفصاالًتِّا ايَنقَّلََتّتى يلة ِحِل قَاعاٍت َسالَّر ِإُمم َتلَ
هذا  ِلبُتغَرسِتِإ. ون اهليلتِقنُدي فُها ِفِتياَرِزدعونا ِل َتَيا ِهَهَو، راهان َن أَيدين دونَِس
ي ا ِفنَّي كُِترة الَّاِئ الطِّنتلى َمت َعاَنن كَي ِإِتالَ َخَر َنملَ يَفكَفَ. رياًِث كَمِراَأل
 ؟ٍقنُدي فُ ِفقيُم ُتَمِلَو ها؟قباِلسِتا
 

ى تَّيلة َحِزلنَّ اسِمان َعات عالَمسِت االَفظََّونا ُمْغبلَن أَما أَق َونُد الفُهِوىل َبلنا ِإَصَو
 . طٍري َخٍمجِرن ُم َعلُسأَنا َننَّأَكَة َولَسِئينا اَأللَ َعتلَهناا
 

ما طالَ، ريٍض َعجٍه َوة ذاَت القاَمِةوقَمُشَم ٍةأَمَرِإذ ِبِإ، ظارنِت االةَرفَا غُلَندِخما أُعَدَب
 حَوه َنوجََّتَت، راليةيِدرطة ِف ُشياِبِثالن ِبُجها َرقُاِفَرُي، ةدَميي القَمِّر أَُوي ُص ِفاهيُترأَ
ي مِّلى أُبض َعلقاء القَة ِإيَّمكاِنن ِإق ِملَالقَ َووُفي اخلَِننتاَبى اولَاُألة هلَلَوِل. يمِّأُ
ت وَحها أَحَوني َنِهِجتَّة املُالثَرات الثَّظَ َنوِنكَن ِللِكَو، تُهفََرقَت ارٍمُجال ِل، ةيَنسِكاِمل
 . كذِلِب
 

 ؟))َهديل((: ٍددَِّرَتُم َوٍت خاِفوٍتَص ِبقولُها َتعُتِمَسي َومِّ أُجِهلى َو َعولُُهى الذَُّدَب
يم عِلب التَّجاِنِبفَ. كلذا الشََّهت ِبَريََّغد َتديل قَيت َه خالَنَّأَق ِبدَِّصي ُتمِّأُن كُم َتلَ
. فسالنَّ ِبقِةمال والثَّ اجلَِةبدو يف غاَيَت َوغاٍت لُةَدَّاآلن ِع ثُحدََّتَت تُهقَّلَذي َتايل الَّالَع

 
 
 
 فوِقو املَ أَةدايالِب
 
 
 
 
  انية الثّلةُحراملَ
 ةٌلسلَِس: سطو الَوأَ
 حداث  اَألَنِم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 NSW Department of Education and Training 2007                     Curriculum K-12 Directorate 
 

  ِبلُطٍفرتذَاعَت، قنُد الفَُن ِمالًَدا َبيتِن يف َبزولَنها النُِّمي ّمأُت َبلَما طَنَد ِعىتَح
لى رء َعر املَجِبذي ُي هذا الٍَّلَم َعيُّأَ. هاِدفَرُم ِبقيَمن ُت أَُبطلََّتها َيلََم َعنَّأَت ِبقالََو
 .يّمال أُنا َومه ال أَفَه َنملَ غَريٌب مٌرة؟ أَحَدالِو

 

 قنُدفي الفُوظَّد ُمَحلنا أَأَما َسلَّكُاين َووم الثّ يف الَييت خالََع َمثَحدُّع التَِّطسَتَن ملَ
بت َهذَد قَكون  َتيَنأَ. ريباً غَمُر اَألنَكا)). تَبَه ذَيَنم أَعلَال َن ((ُهواُب َججاَء، نهاَع
 ؟ يا ُترىَشيئاًنه  َعُفعِر ال َتٍدلَرة يف َباِئ الزَّةُرأَ املَِههِذ

 

 قداِنن فُ َعبالِغإلها ِلالِد ِبِةليَّنُصىل قُ ِإجوَءلت الَُّررَّقَي َوّم أُنَد ِعيلُ الكََحفَطَ
ة ديَن املَلِب يف قَِعة الواِقنصليَّ القَُبكَتلنا َمَخ ما َدرعانَُسَو. ديلها َهِتَنواِطُم
 : كاِءالُبت ِبَشجَهأَ َوهاوِتعلى َصأَي ِبّمت أَُخَرَص، ةَمَحزَداملُ
. ها حيِننذُ ُمهاَرم أَلََومس دين اَألىل سيلت ِإَصد َوقَلَ. فَتد ُخِط قَدييِّخيت يا َسأُ((
ذان لما الَّما ُهبَُّر، اِنّيرِطُشظََننُت أَنَُّهما ، يٍَّرُجالن ِبِزيٍّ َعسكَرها َع َمكانَ
 )). يئاًل َشفَع ارجوَكأَ. هاافطَخَتا
ذي  الَُّفوظَّاملُ َنَهَضى ّتَح، ها ِبغدوِرها املَخِت أُة اسَمنكوَبي املَّمت أَُركَن ذَما أََو
نا ال ُدطِرَي َسأنَُّه ِبيف ِتلَك اللَّحظة رُتَعا َشدري ِملال أََو، ِهجِه يف َوُخصِرت َتاَنك
 يهلَ َعَبِت كُبٍري كَ باٍبة حيثُرفَ الُغَنسرى ِم الُيِةَهىل اِجل ِإُهِجتَّه َيذ ِبِإَو، ةحالََم

 . بلن قَ ِمُهعُتِمد َس قَوٌت َصتاُهما أَعَد َبعومٍةُن ِبُهَحَتفَفَ)) لنُصالقَُمكَتُب ((
 

 يٍّلِد ِجيٍّرِسلى كُة َعَسديل جاِليت َهخالَ، يهايَنت َعأَ ما َرماَم أَةًذهولَي َمّمت أُفَقََو
 :عالِمها الَّجَهعلو َوئة َت اهلاِنةُساَمبِتاال َومٍنيثَ

ديل ديد َهاجلَالَعربيَّة املُتَِّحدة مارات اِإلَدولَة ل نُص قُِبكَت َم ِإىلالضَّفََت((
 )).ليَخيالشِّ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اتج عن عقيد الّنالتَّ
 حداثاَأل
 
 
 
 
 
: رحلة األخريةاملَ
 لَّحعقيد َوهاء التَّْنِإ
 هغِزلُ
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 Personal Profile    ايت الذّجلُّالسِّ
 

 ؟ ايت الذّجلُّلسِّو اما ُه
 فاٍتمزايا وِصكَنة عيَّعلومات ُمن َم َعبالِغ إىل اِإلُفهِد َيصٌّ َنوخصي ًهالشَّايت أوالذّ جلُّالسِّ
 راك يفشِت أو االٍةراسيَّ ِدٍةنَحلب ِمطَم ِبقدُّالتَّ ما كَمٍلة أو َعظيفَىل َوقدمي ِإ التَّثناَءب أَطلَد ُتة قَخصيََّش
ة قَّة والدِّيَّصداِقاِملى ِبحلَّتن َتب أَِجصوص َي النَُّنوع ِممة يف هذا النَّخَدسَتعلومات املُاملَذا فَِل.  ماقٍةساَبُم
 .يايل َخرٍد َسيِّن أَ ِمةًَيكون خاِلن َتوأَ
 
 :ص النَّيكلَُه
 .هه واِمسفِسن َنب فيها َع الكاِتفعرِّ ُيبارة ِع:عريفالتَّ

 . نة َسشرونَِع َوٌسمر مخَ الُعَنيل ِم، عماريس ِمهنِدُم، بداهللاريد َعامسي فَ -
 . ةيَّارِخيتراء الّتة الَبديَن يف َمدُتِل ُو.ةٌعيَّ جاِمةٌنا طالَبأَ، ادية حّدامسي عاِل -

 
. هباَتطلََّتؤال وُمب السُّناِسيت ُتة الَّخصيَّعلومات الشَّن املَضمَّتَت قراتن الفَ ِمةٌلَلِسِس: وضوع املَلُبُص
 ة درَسة يف املَراسيَّرحلة الدِّاملَنة كَعيَّ ُملٍةرَح يف َمياِة احلَفاصيلَلى َتعلومات َعه املَوي هِذحَتد َتقَ
 .ة خاصَّفاصيلَ َتيِّن أَ أو َعِةمليَّة الَعَربة يف اِخلَدحدَّالت ُمؤهَّن ُمو َعأَ، ةَعو اجلاِمأَ

 
منيٍة أُ ن َعُفكِشما َتبَّو ُر أَة وهامَّةَبناِسُمراها ب قد َيالكاِتن ِم ةلحوظََم ُضعِرة َتخَريقرة أَفَ :مةاخلاِت

 :ةابقَقرات السَّة يف الفَطروَحفاصيل املَعلومات والتَّن املَ ِماًّينطِقل َمسلَسَتُمعيَّنٍة  َت
 .حالمين أَحقيق الباقي ِم يف َتُحطَمثري وأَ الكَقُتقَّد ّحنا قَوها أَ -
ما زالَ ل َم اَألنَّ أَإالّ، ريقيت طَلَقَّيت ثَ الَّراقيلَتين والَعَهي واَجب التَّصاِع املَلِّن كُغم ِمبالرَُّو -

 .يكونَ من َنصييبن  وأَدَّ ال ُبجاَح النَّنَّأَد يل ِبؤكُِّيويين َوحَتَي
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 :ةغويَّ اللُّفاُتالصِّ
ة يَّقيِقكون َحن َتروض أَف املََنِم، علوماٍتن َمويه ِمحَتما َيصوص ِب النُّ مَن خاصٌّوٌعايت َن الذّجلُّالسِّ
صف ن الَوثري ِم الكَ فيِهأسلوٍبع ِبمتََّتن َتخدمة أَسَتة املُلَغلى الُّذا َعِل. هفِس َنقِت يف الَوّداًة ِجخصيَّوَش
داث حاَأل َوَققاِئ احلََفِصَي وَيذكَُرن ب أَلى الكاِتَع. ةياليَّ َخعابَرية َتيَّن أَ ِمايلاخلي أَ، عين الواِقولِك
 :سَتخِدمَي وإنَّما، ةالغَسلوب الَب ُأللجوِء الُّفاصيل دونَ التَّضيَفُيَو
 :متكلِّمري املَُض •

 .سترالياة إىل أُجَر اِهلايدر واِلرَّما قَنَد ِععواٍمسة أَمري مخَ ُعغداد وكانَلدُت يف َبُو -
 .جاالتة َمدَّ يف ِعلةً هاِئةًَربسبُت ِخ واكَتظائَف َوِةدَّلُت يف ِعِمَع -

 
 :ضارععل املُعل املاضي والِف الِف-فعال اَألَن ِمزجياًَم •

 .نواتالث َسة ثَدَُّمية ِلدِوَأل ِلعمالً َمَترأَّسُت -
 .ستري املاِجمَّن ثُكالوريوس وِملى الَب َعصلُتة سيدين وَحَعية اآلداب يف جاِملِّن كُ ِمجُترََّخَت -
 ة نطقَربى يف ِم الكَُرتاِج املَحِد يف أَيٍّزئ ُجدواٍم ِبعملُأَ، ةانويَّيت الثّراَسب ِدجاِنِبَو -

 ".راماتاَب" 
 .ييتن َبريب ِمد القَعَهىل املَ ِإُبذَهوأَ، ستاونة بانِكنطقَ يف ِمُنسكُأَ، اًّيحاِل -
 .ثرياًة كَراَء الِقحبُّأً -
 .حالميميع أَحقيق َج َتدَُّوأَ -
 
 : أيَِّة ِكناَيةن ة ِمَية خاِلعيَِّق واةًس صوَرعِكذي َير الَّباَشصف املُالَو: ةصفيَّمل الَواجلُ •

 .ةًويَّ قَةً إراَدُكِل وأمَتموٌح طَنا شابٌّأَ -
 .ةلغاَي ِلدوٌدَو َوحبٌّ ُمخٌصنا َشأَفَ، زةميَّة ُمماعيَّجِت اعالقاٍت ِبُعمِتسَتر وأَثُ كُقاٌءصِديل أَ -
 ةغة اإلجنليزيَّب اللُّجاِنة ِبربيَّة والَعملانيَّة واَأليَّرنِسلغة الفَث الُّدَّحتَ أَيثَُح، لغاِت الُّدةُدَِّعَتنا ُمأَ -

 .ِبطالقٍة
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 :صرية القَ اإلِمسيَّةملاجلُ •
 .ّمان َعِمن َمواليَد، يت إخَوكُربنا أَأَ. عادامسي ُس -
 .نة َسشرونَمري ِعُع. َمصِريُّ اَألصِل، ريَمد الُعمَّأمسي ُحم -
 . يف َمدَرسة ستراثفيلد ِللَبناتطاِلَبة، ِعراِقيَّةُ املَوِلد، أنا ريتا َعبد املَسيح -

  
 :هاَنماِك وأَحداِث اَألواريَخل َتشُم َتةقيقَ َدفاصيلََتوعلومات َم •

 .١٩٩٨نة وز َسّم َت١٤ يف لدُتُو -
 .١٩٩٤تاء ستراليا يف ِش إىل أُتيُتأَ -
 .مرين ُعسة ِمز اخلاِمجتاَو أَفلة ملَنا ِطراق وأَ الِعرُتغاَد -
 . اَألخريةانَ احلَربّبَتركُت لُبنان ِإ -
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 :ؤالالسُّ
You are applying for a part time job as an ICT trainer. Write your personal profile that will 
outline your qualities and support your application. 

 

 : ةموذجيَّة َنجاَبِإ
 

 ِةهاَدلى َش َعلٌحاِص. ١٩٨٣نة  َسةلبنانيَّرابلس الُّ طَديَنةواليد ِمن َمِم، ربد القاِد َعُمَحمَّدامسي 
ي َتهاَدَشِب،  يف سيدينكنولوجياعة التَّ جاِمريُجِخ. ةراليَّسُتك اُألكذِلة َوبنانيَّليا اللُّة الُعويَّاَنالثّ
" ظامالنِّ" ةركَ يف َشاً حالّيعملُ أَ.صاالتاالتِّ َوةيَّعلوماتكنولوجيا املَستري يف ِتاملاِجكالوريوس َوالَب
 ِةزياَد َوليَم َعطاَق ِنوسيِعَت ِلطُطَِّخين أُنَّة َألَراِغة الّشظيفَلَوقدمي ِل التَّودُّأََو،  احلاسوبماِتَدَخِل
 .هحبُّأُسته َوَرذي َدجال الَّيت يف املََربِخ

 

فني وظَّلُمة ِلعليميَّ َتورات َدنظيِمَت كَ،لي احلايلَمة يف َعدَّ ِعاٌتسؤولّي َميََّدلَ، ينَهعيد اِملالصَّلى َع
ها َريغَ َوعمالَه اَأل هِذمُِّت أُانأََو. ركِةلشَّة ِللكترونيَّدمات اِإلج اخلَرناَملى َب َعاإلشراِفد َوُداجلُ
ة راسيَّاليت الدِّؤهُِّمَو ٌر َعلى التََّعلُِّم ِبُسرَعٍةشيطٌ وُمجَتِهٌد وقاِدنا شابٌّ َنأَ فَ،جٍه َوَنحَسلى أََع
 .ك ذِلتاِنثِبلي ُيَمالَعتارخيي َو
 

 ةًَحِر َماً روحُكمِلأَما  كَ،صادقاً َوبوراً َصنساناًفسي ِإ َنُرِبعَتأَ، خصيعيد الشَّلى الصَّا َعّمأَ
َولََدي الكَثُري ِمَن الصَّداقاِت . ديٍد َجمٍل َعحيِط ُميِّ يف أَِمأقلُلى التَّ َعرةً قاِدةًَودوَد ةًيَّخِصَشَو

 .مل الَعرباِبأَمالئي َوُزقائي َوصِدالئي َألن َوة َعَجاِت النَّ،القاِت االجِتماِعيَِّة الّراِئَعِةالّناِجَحِة َوالِع
 ِفلَخَتن ُم ِمناٍس أَُع َملَعاُم التَّطيُعسَتين أَإنَّفَ، ةقافيَّثَة َويَّماِع اجِتٍةن بيئَ ِمكثَر يف أَشُتي ِعّنما أَِبَو
 .يضاً أَغاٍتثالث لُ ِبثَحدُّ التَّطيُعسَتأََو، ة الثّقاِفيَّاتلفّياخلَات َونسّياِجل

 

 ِمعلُّلى التَّ َعُمعِزأََو، ةلغاَي ِلموٌحا طَنأَفَ، هاحقيقَى َتمّنَتيت أَحالم الَّ اَألَن ِمثَري الكَيََّدلَ، خرياًأََو
 .لقَبسَت يل املُُمرِسَيذي َسالَّ مليما َعيَّمور ال ِسى اُألّت َشر يفِمسَتاملُ
 
 
 

 
 
 عريُفَت: مةقدِّاملُ

 فسهن َنب َعالكاِت
ة قيقَعلومات َدَم
 دةحدَُّمَو
 
 
 
 
: ةئيسيَّفكار الرَّاَأل
 صفَو
 ةهنيَّزات اِمليِّملَا

 
 
 
زات يِّاملَصف َو
 ةنسانيَّاِإل
 
 
 

 ة إضافيَّميزاٌت
 

شف الكَ: مةاخلاِت
موح الطَُّعن 
 ليستقَباملُ
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       Post cardةريديَِّبال طاقةُِبال
 

  ة؟ريديَّ الَبطاقةُي الِبما ِه
،  على َشكل ِبطاقٍةةَرصغَّة ُمسالَن ِر َعبارةٌة ِعطاقة الربيديَّالِب
 ل يف رِس املُِهر ِبشُعو َيه أَلُفَعما َيعريف ِبو التَّنها ُهرض ِمالَغ
 والِبطاقةُ الَبريديَّة غاِلباً ما َتحَتوي َعلى َمعلومات َتَتعلَّق ِبالسَّفر والرِّحالت .واجد فيهَتذي َيكان الَّاملَ

ذ أَكثَر اَألسباب الَّيت َتسَتدعي ِإرسال الِبطاقَة الَبريديَّة ِهَي اِإلبالغ َعن ِإ، واَألماكن السِّياحيِّة
  .  أَثناَء َسفِرهاَألفعال الَّيت َيقوُم ِبهاَيقوم ِبزيارِتها و التَّي َنماِكاَأل َوَراَألحداث الَّيت َيَتعرَّض هلا املُساِف

 
 :ص النَّيكلَُه
 :ةفَح الصََّنِم سارعلى الَيبان يف أَكَتُي: اريخوالّت) رِسلكان املَُم(ر صَداملَ

   ٥/٩/٢٠٠٢   القاِهرة -
 ٤/١٢/٢٠٠١ريوت َب -
 
 :ليهِإرَسل بة املُخاطَُم ِل:ةيباَجالدِّ

 ،ةبيَبخيت احلَأُ -
 ،ذىمر َشة الُعديقََص -
 
 :فاصيلخول يف التَّ الدُّة دونَئيسيَّفكار الرَّوضوع أو اَألقدمي املََتكثر ِلبارة أو أَِع: مةقدِّاملُ

 .قريباً َتبل ساعٍةدس قَىل القُ ِإصلُتد َولقَ -
 . جّداًةًَبتِعرة ُماِئنا يف الطُّتحلَت ِرقد كاَنلَ. شقَمىل ِدصلنا ِإخرياً َووأَ -
 
 .وضيحرح والتَّ الشََّعة َمئيسيَّفكار الرَّض اَألعِركثر َتو أَرة أَقَفَ :وضوع املَلُبُص
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 :ةصَري قَةتاميَِّخبارة ِع
 .لقاء يف سيدينىل الِّإِ -
 .ريلى َخ َعراِكأَ -
 

 :رِسل املُوقيُعَت

 يدرم َحكُابُن -
 آمال -
 

 :ةلغويَّ الُّفاُتالصِّ
س عِكَت غةًلُالنَّص  َيتَضمَّنن ب أَِجذا َية ِلسائل اخلاصَّ الرََّنوعاً بسيطاً ِمة َنريديَّ الَبطاقةُرب الِبعَتُت
 .قاءصِداَأل وأَقارب اَأل وأَهل اَألمَن  كونَُي غالباً ما ذيي الَّقّتلَب واملُني الكاِتة َبالقَة الِعميميََّح
 :اآليتي كَصوص ِهنُّل انزات هذا الّنوع ِمميُِّم
ضارع عل املُت والِفَض َمحداٍثأَ رِدَسعل املاضي ِلالِف خدامسِتاطة واِسفعال ِبلى اَألركيز َعالتَّ •

 :ةَم القاِدشاريعن املَة َعاللَ للدَّوَف َسَوـ خدام سسِتاذلك  كَ.ةاألفعال احلاليَّ ِبعريِفللتَّ
 . سيدينسَررمي ِجنا وَم أَقناسلَّد َتقَلَ -
 . اجليَزةهراماِتأَي وِهال أَ، بعنيا السَّب الدُّجاِئ َعهمَّة إحدى أَزياَر ِبمُتقُ -
 .ي النَّجِف وكَربالءَمديَنَتسة يف دَّقَماكن املُميع اَأل َجرُتُز -
 .ئ العاملَواِطل َشَمجحد أَلى أَى َعمّشت َن اآلنَحُنَن -
 .كيلَب املَوِكها املَالِل ِخر ِمنُميت كان َيالَّ،  الّتارخيّيةشتارة ِعواَبمام َب أَُفِقين أَإنَّ -
 .ةارخييَّك التَّعلَب َبدينِةىل َم ِإٍةرحلَ ِبقوَم َأل غداًراًباِكظ يِقسَت أَوَفَس -
 .ليلةه الَّ هِذراًبكِّ ُمأناُمذا َسِل، باحاًة َصادَس السَّاعِة يف السَّلةُ احلاِفصلَُتَس -

 
 :واألشخاصماكن واَأل قسالطَّ صفَوِل) فةالصِّ(عت النَّ خدامسِتا •

 .لوِجثُّ الِمراكُ َتِبَبَس ِبٌقغلَ ُمريُقالطَّ -



 NSW Department of Education and Training 2007                     Curriculum K-12 Directorate 
 

 .ةلغاَي ِلطفاٌء لُاُس والّنئةٌديد هاِدلد اجلَ يف هذا الَبياةُاحلَ -
 .  كَُرماء وِمضيافونونسّي والتوِنبةٌالّ وَخعةٌس راِئة يف توِنبيعيَّ الطَّناظُراملَ -
 

 : عورشُّ الخدام عبارات ُتعبِّر عناسِت •
 . لرِّحلةُ ملَ َتكُن أَبداً كَما َتوقَّعتا. ال أَسَتطيع أَن أَِصف َخيَبة اَألمِل الَّيت أَشُعُر ِبها -
 .ثرياًيكم كَلَة ِإنَّين ُمشتاقَإِ -
 
 يف حةً واِضةًصوَرسم ليه وَرل ِإرَس املُشويِقَت ِلِكناَيٍةَوعارة سِتاو شبيٍهن َتة ِمجازيَّة َمَغلُخدام سِتا •

باعات نِطن االَع عبِري للتَّيضاً وأَةياحيَّطاقات السِّ يف الِبةً خاصَّ،نهبالغ َعا ُيراد اِإلّم َعِهخياِل
  :ةخصيَّالشَّ
 .وأنا أَماَم َعظَمِة هذا الفَّن اِملعمارّي املُذِهل، ٌبلْ ُصرٌمين َهأنَّكَ، ف ال توَصٍةوَّقُ ِبعرُتَش -
 .َشعرُت ِبُحزٍن كَبٍري َيجتاُحين وَيأُسرين حيَنما أُلِغَيت الّرحلة الباِخريَّة  -
 ُتمِتُع ةاهَيّزالرود فَأَلوان الُو، َعجيب َيدعو ِإىل الَبهَجة والفَرحال كاِن يف هذا املَكُلُّ ّشيٍء -

َحّتى الَعصافري ،  واحلَنانُح لَك ِبالدِّفءناِظَرك وُتريُح اَألعصاَب وأَغصانُ اَألشجاِر َتلو
 .ك الِغناَء ِبَتغريِدها الَعنَدلييبُتشاِركُ

  
 :املُحَسنات الَبديِعيَّة كاملُبالَغةخدام سِتا •

 .إنَُّه ساِحٌر. إنَّ الطَّقَس ُهنا ِمن أَمجلَ ما َيكون -
 . إنَّ اِجلبالَ لَيَست شاِهقةً فََحسب َبل أَّخاذَة -
 .ِإنَّين أَعَشُق هذا املَكان املُذِهل -
 .إنَّين أَقضي أَسعَد حلَظاِت َحيايت بَني أدغاِل أَفريقيا -
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 :ؤالالسُّ
You are on the trip of your life. Write a post card to your mother telling her about this 
wonderful experience and thanking her for her help and support in making it come true. 

 

 : ةموذجيَّة َنجاَبِإ
٩/٦/٢٠٠٦يا رِكُت

 :ةَيي الغاِلّمأُ
 والِك لَ.عالًق ِفقََّحد َتيت قَبيَب يا َحِكضِلفَكن ِبِلَو. بداً أَقحقََّتن َيع أَقَّتَوم أَ لٌَملُُح، ٍملُنين يف ُحإَِّ
 .ماالًَج َواًتارخي رِضقاع اَألغىن ِب أَ اللَّتان ُتعَتربان ِمن،اليونانيا َورِكىل ُتر ِإفَت السَُّعطََتما اْسلَ
 

. ةياليَّ َخالٌتالَّش َوجبالٌَو غاباٌت. ثيلٌها َم لَُدركيا ال يوَجنا يف ُتة ُهبيعيَّ الطََّرناِظ املَنَِّإ
. ليل الَّثناَء أَاذٌّخ أَليلٌ َعسيٌمَنهار َوة يف النَّئَ داِفمٌسَش، ةوَعهى الرَّنَتي يف ُمّم يا أُقُسالطََّو

 

ما لَّكُ. ميٍق َع تاريٍخِةَحراِئ َويٍّعماِر ِمنٍّن فَ فيها ِمنا ِلماة ُهيَّثِر اَألَنماِكرتين اَألَحد َسلََقَ
 لِف أَصوِرقُ َوِنُدىل ُميح ِإ الرِّساِطلى ِب َعٍةحلَ يف ِريننَّأَكَ َورٌتَعَش،  فيهاٍمعلَىل َم ِإُرنظُ أَفُتقََو
. ةيلَلَ َوٍةيلَلَ
 
 

 قناِعة ِإلَررِّكََت املُِكالِتحاَووال ُملَ. ةقيقَ َحَملُ احلُلََع َج َمننِت أَِكنَّخرى َأل أُةًرَّ َمِكُرشكُي أَّمأُ
 واٍمَدِب يل  ٍلَمَع جياِد ِإ يفيضاً أَلَُض الفَِكلََو. يينَعة ِبَراِئ الطّيُتأَما َرلَ، رفَلسَّا يل ِبماِحالسِّيب ِبأَ
يا  بعاًطََو. ّيسبوِعصرويف اُألن َم ِمزًءخار ُجادِّلى  َعِك املُسَتمرِّ يلشجيِعىل َت ِإِةضافَاِإلِب يٍّزِئُج

 لِّكُ ِبِك لَةٌديَننا َمأَ. رفَ السَّرِةذكَ َتراَء ِشعُتطَسَتما الَ، اهّيين ِإيِتعطَذي أَ الَّ املاِلدونَ، غاِلية
 ِك لَوُتَعَد، هيت هِذحلَة يف ِرديَد َجةًعلوَم َمفُتَشما اكَتلَّكَُو.  اآلنيت أَعيُشها الَِّةعاَدلسَّا
.جود يف الُومٍّ أُلََمجر يا أَُم الُعطوِلِب

 ةًطاقَ ِبِك لَلُرِسأَُس. اًّد ِجةٌعيَدين َسنَِّإ. ظارطيع االنِتسَت أَال. ةر اليونانيَُّزىل أوىل اجلُ ِإُربِحُن داًغَ
.ريهاِظَتاْن، ناكُهن خرى ِمأُ

  

أَراِك َعلى َخري
ِكُتبَنا
رَمَس

 
 اريخوالّت صدراملَ
 يباجةالّد
 
 مةقدِّاملُ
 
 
 :ةئيسيِّ َركرةٌِف
حلة الرِّصف َو

 ماكنواَأل
 
 
 
 
 
 
 :ةئيسيَّ َركرةٌِف
كر  الشُّقدُميَت

 مُألنان ِلمِتواال
 
 
 
 
 
 
 ةتاميَِّخ بارةٌِع
 
 
 
 
 لرِس املُوقيُعَت
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     Recountحداِثَألا رُدَس
 

 ؟ردو السَُّهما 
 ،لت يف املاضيَصَحد قَ ما ٍةَبجِرن َتث َعحدُّالتَّ و أحداٍث أَرِدلى َسصوص َع النُّوع مَن هذا الّنمُدعَتَي
 ارٍةيَّث َسن حاِد َعقريٍري يف َتما ِهكَ ةًقيقيَّ َححداثُه اَأل هِذكونُد َتقَ. ّينطِق وَمٍح واِضٍللُسَسَتِب
علومات  يف املٍَةقَِّدرد ِب السَُّزميََّتَية فَخصيَّة َشجرَبكون التَّ َتقَدو  أَ،علوماتة يف املَقَّ الدِّحيثُ، ثالًَم
  . اًدبّي وأَعاًمِترد ُم السَّلُجَع ِييٍّنساِنِإ سٍِّحة ِوخصيَّ َشعليقاٍتىل َتة ِإضافَاإلِب

 
 :ص النَّيكلَُه
 ة خصيَّىل الشَّة ِإضافَاِإلحداث ِب اَألماِنكان وَزِبَمئ ف القاِرعرِّة ُتيَّمهيِدرة َتقَ فَ:ةداَيِبلا
 . ثَد احلَوِّ َجئ يف القاِرضُععلومات َت املَِههِذ لُّكُ. ةيَّحوِرات اِملخصّيو الشَّأَ

 
ع  َمينٍَّم َزٍلسلُسَتن ِبعت ولِكقَيت َو الَّحداِثن اَألث َعحدََّتَتقرات فَ الَن ِملةٌلِسِس: وضوع املَلُبُص
فاصيل و التَّ أَعلوماِت املَيةَمِّ كَيَسنا لَ ُههمُّاملُ فَ.عورالشُّ  أوأيخصي أو إبداء الرَّعليق الشَّ التََّنِم يٍءَش
 . ص للنَّةيَّساس اَألبالِفكَرةقها علَُّت دىعلومات وَمه املَ هِذةَوعيَّل َنَب

 
 ،ةابقَحداث الّسيها اَأللَهت فيها وِإَتاْنيت ة الَّريقَخري أوالطَّدث اَألصف احلََوِب نَّصم الخُتقرة َتفَ :هايةالنِّ
 . ماأياً َرسعِكحداث َيجرى اَألن َم َع خاصٍّعليٍقىل َتضافة ِإاِإلِب

 

 :ةلغويَّ الُّفاُتالصِّ
 :عل املاضية الِفصيَغخدام سِتا •

 .يهلَ ِإٍةسرَع ِبكضُتَرفَ، جأةًرض فَلى اَألع َعقَد َو سامي وقَيُترأَ -
 . غاِضباًجهي يف َوَخَرَص، ريدآين فَما َرحالََو. راًتأخِّ ُمجتماِعىل اال ِإصلُتَو -
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 :اَألفكار بني بط مابارات الرَّن ِع ِمدٌدَع •

 .جاننياملَعنا كَلََه، خرىة أُرَّوت َم الصَّعنا ذلَكِم َسمانَدِع -
 .نُه وِمّينقوى ِم أَ كانََرَد القَنَّلِكو، ةفَرن احلُ ِمُهلِشنَت أَيكَِلحيل سَت املُلُتحاَو -
 أَحبثُ َعن َصيدليٍَّة فيها الّدواء ليل الَِّفنتَص يف ُمرجُتي َخّنالّ أَِإ، صرد القاِر الَب منغِمالرُِّب -

 .الَّذي َوَصفه الطَّبيب
 .ي اشَتقُت إليِهم كَثرياًِإذ أَّن ، ُمنذُ َزَمٍن طَويٍلدامىقائي القُصِدأَِب ِقلَت أَين ملََنَّة َألعَو الدَّبلُتقَ -
 . أَيضاًِةياَحلسَِّل الِعلم، َوِبلَطَّمار ِل َعَرسافَ -
 .دنانُ َعلَ فََعلَككِذلوى، َوَس ِلةًيَِّد َهَيِرشَت َألوِقىل الّس ِإهبُتذَ -
 
 :اثحدني اَألين ما َبالزََّم  الرَّبطباراتن ِع ِمدٌدَع •

 .رجاِوطعم املُداء يف املَ الَغناولُتها َتعَدوَب، ينطَف الَوتَحة املَياَرِز ِبمُتقُ، الًوَّأَ -
 .ةفَضنَخت ُمسعار كاَن اَأل أَنَّيثُيت َحخَوياب ِإلن الثِّ ِمثَري الكَريُتاشَت، ثانياً -
  . جّداًرهٌقنا ُمرتيل وأَىل َم ِإدُتُع، خرياًأَ -
 .هاراِخ ُصوَت َصعُتِم َسما حيَنٍةشدَِّب ُرمِط ُتماُءت السَّكاَن  -
 .عةسجيل يف اجلاِم التَّوعِدَمه ِبرُتكَّذَ، ع مازنديثي َمَح ثناَءأَ -
 .ينديَد َشزٍن وُحمٍل أَيبِةَخ ِبعرُتَش، ثَد احلََك ذِلَدعَب -
 .بَعرهاق والتَّ اِإلِة يف غاَيحُنيت وَنىل الَبدنا ِإُع، خرياًوأَ -
 
 :جهوللَمبين ِلاملَالفَعل ة صيَغ •

 .ريٌبوٌت غَُسِمَع َص -
 .جأةً فَفُِتَح الباُب -
 .ويلٍة طٍَةدُِّم ِلصفيُق التَّواىل وَتتاُر السِّفَعُر -
 
 :عورقس والشُّ والطَّماكَن اَألوصِف  ِلعةٌتنوِّ ُمفرداٌتُم •

 .شاًدِهي ُمسرحِّ املَ العرُضكانَ -
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 .اً جّداًدناك باِر ُهقُسالطَّ كانَ -
 .ساًشِم ُمقَسوالطَّ ةًرَحي ُمةَهبيَّ الذَّمالَدنا الرََّجَو، حر الَبئىل شاِطلنا ِإَص َوحَني -
هم حبُّذين أُبني الَّطِر املُجميُعفَ، ِتباملُفاَجآ الّرائع واحلاِفل جانهَراملَهذا ثرياً ِب كَمتعُتاسَت -

 .ناكدوا ُهواَجَت
 
 :شخاصمان واَألكان والزَّلى املَ َعلُُّد َتباراٌتِع •

 .عفَرَتيب إىل املُل أََصَو، هاحيَن -
 .هَنسكُن َتت أََضفَ َرشراُتى احلَحّت، هجوراً َميَت الَبدُتَجَو -
 .عة اجلاِمها مَنِجخرَُّت ِبلُِفحَت َن،كُّنا يف َمِرتل ِوداد لَيلَة الباِرحة -
 .كاناملَ وكُس َي اللّيِلالُمظَد كان قَفَ، عةسِرة املُياَرة السَّؤَيي ُرّمع أُِطسَت َتملَ -
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 :ؤالالسُّ
You have returned from a three day school camp. It was a disaster. Write a recount of what 
happened. 

 

 : ةموذجيَّة َنجاَبِإ
 
ىل ِإ، رب الصَّفارِغها ِبرُتظَما انَتيت طالَالََّو ةَُسدَرتها املََمظَّيت َن الَّةُحلَل الرِّحوََّتن َت أَبداًر أَصوََّتم أَلَ

 .مةِلعىن الكَ َملِّكًُ ِبٍةثَكاِر
ن ن أَ ِمدالًَبفَ. خرىاُأللو  ُتةَُد الواِحنهالُ َعلَينا َتُبصاِئت املَأََدة َبحلَ الرَِّنل ِموَّ اليوم اَألنذُُمفَ
ا مَّعة ِماِسة الّتاَعت السَّلََصَو، داًدََّح ُما كانَم كَباحاًعة َصاِبة السَّاَع السَِّةدرَسىل املَ ِإةُلَ احلاِفلَِصَت
 .ةحلَلى الرِّ َعنيفشِر املُنيمعلِّ املَُبغَضأَة َولَب الطَّميَع َجَجزَعأَ

ر جِبأُة فََسدَرة يف املَبَري الكَِمَي اِخلَن ِماًالثينا ثَِسنا َننَّأَفنا ِبَشاكَْت، خييِم التَّكانَىل َمنا ِإصوِل ُوفوَر
 .َعلى اِإلطالِق ريحٍِ ُمَرينا غَوُم َنكانَفَ. ٍةَد واِحيمٍةَخ َعلى النَّوم يف الميٍذ َترِةَش َعلُّكُ
 ُبطُرس َدذ فُِق ِإ!ْبذَهم َننا لَيَتلَ ياها َوِمعاِل َمشاِفِت الكِْةقَنطَ اِملولَ َحشِياملَمنا ِبقُ، ساِءيف املََو
م لَني َودثَين احلَن هذَ ِمميُع اجلَارَتَعَبفَ. غري َصٍبقَر َعِلَبن ِق ِميماُءت َشَعلُِسني َوَت ساَعِةدَُّمِل
 .ةليلَ الَّلَك ِتوَم النٌَّدَحع أَِطسَتَي

 ِميََّخىل املُنا ِإِتوَد َعثناءأََو، نُهينا ِمَه انَتنْما أََو، وم الثّاين الَيِجرناَم َبمَنن ِض ِمباٍل اِجلُقلَُّس َتكانَ
ن ع ِمِمجَتم َنلَ َوجاٍه اتِّلِّ يف كُذعوريَن َمميُع اجلَرَّفَفَ، هَتَيسِمطيع َتسَت ال أَباًرِع ُموتاًعنا َصِمَس
 دنَُعن َي أَنيفشِر املَُنيجََّرَتَي َوكاِءالُب ِبشَنجَهد أَقَ َوياَتَتالفَ ادنَجد َوقَ َوروبالُغ عَد َبالِّإ ديٍدَج
 . حاالًيِتىل الَبِإ
نا ِقلَ قَن ِمخفيِفلتَّ ِلواٍء ِشلَفَ َحونَفشِرملُ اأَيََّهد قَفَ، ةحلَ الرَِّنخري ِماَأل َوالِثالثّ وِمالَيا يف ّمأَ
 انٌّخ ُدظَلوِح،  ِبسالٍمثحدََّتَي َوبشَرَي َولُأكُ َيميُع اجلَما كانَنَدِعَو. ليالًنا قَسعاِد ِإِةلَحماَوَو
 لََّتاْحفَ ،ةغَريشجار الصَّاَأل عَض َبُملَتِه َتاِرالّنذ ِبِإَو، ثحُدرى ما َيَنلَ ِهجاِهيف اتِّضنا كََرفَ، ثيٌفكَ
يت  الَّ املُلَتِهبةريانَدوا النِّمخَأَ َوطفاِء اِإلجالُتى ِرا أَ َبعَدمالّأ ِإهَدم َنلَرى َوخ أُةًرَّنا َملوَب قُعُرالذُّ
 .يٍِّث كاِرريٍقىل َحل ِإحوََّتن َت أََتكاَد
 ئاِف الّديّم أُوُتَصريري َو َسطاِءِغ ِبٌفِحلَتنا ُمأَ َوالّة ِإليلَ الَّلَك يف ِت َوالطَُّمأنيَنةماِناَألر ِبشُعم أَلَ
 ! أَنساهن لَ كابوساًةُحلَت الرِّد كاَنقَلَ. يٍءىل َش ِإٍةحاَج ِبنُتذا كُر ِإاآلَخ َو احلِنيَنيين َبلُسأََي

 
 
 عريُفَت: مةقدِّاملُ
 .همكاَندث َواحلَ
 
 
ن  ِمةٌلسلَِس
 حداثاَأل
 )لّووم اَألالَي( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 اينالثّوم  الَيحداثُأَ

 
 
 
 
وم  الَيحداثُأَ
 الثالثّ

 
 
 

 عليُقَت: مةاخلاِت
 عورهُشب َوالكاِت
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     Report     قريرالتَّ
 

  ؟قريرالتَّو ما ُه
د  قَ مامٍرن أَ َعىل اإلبالِغها ِإضموِن يف َمُفهِدَتيت صوص الَّ النُّقرير مَن التَّدَُّعُي
 ىلقارير ِإ التَّنواِع أَعُض َبُفهِدما َت كَلٍةسأَن َم َعٍنعيَّ ُمقييٍمقدمي َت أو َتدثَح
زايا ظهار املَة ِإواسطَب ِبالكاِت ئ أوند القاِرية ِعمهَّ أَي ذيٍء َشصِفَو

 .َعليها بىنُيَوص النَّها ع ِبمتََّتيت َيات الَّّيصوِصواخلُ
 
 :ص النَّيكلَُه
 :نهبالغ َعاِإلو وضوععريف املََت ِلناتثَنِإ وملة أَ ُج:مةقدِّاملُ

 .نا هذاصِرزات َعيِّ َمَمَهن أَ ِمنُف الُعقد باَتلَ -
 .مرٍّسَت ُمٍدزاُي يف َتتياِتني الفَة َبياَضالرِّمام ِبهِتة االسَب ِننَّإِ -

 
قة علَِّتمور املُاُأل حداث أوف اَألِصدة وَتعدَِّتزايا املُملَاض عِرَتقرات  الِفَن ِملةٌلِسِس: وضوع املَلُبُص
 قرات الفَرتيَب َتذا فإنَّ ِل.ُمنظَّمة َترَتِكز على احلقاِئق واملَعلومات الواقعيَّة ةصوَرص ِبوضوع النََّمِب
 ملٍةُج ِببدأُ وَتديدةً َجعلومةًة َمديَدرة َجقَفَ لُّل كُناَوَتن َتجب أَ َييثَُح، اًّد ِجهمٌّ ُمةحيَح َصريقٍةطَِب
 .ةفصيليَّ َتعةٌتنوِّ ُملٌَمليها ُجقرة وَتحوى الفَلى فَئ َع القاِرُفعرِّ ُتٍةمهيديََّت

 
 :ههناِئوضوع وِإخيص املَلَت ِلفقَرةٌ أَخَرية :ةَماخلاِت
 مُهُجمَدب ِجَي، ومباب الَين َشِم ثُرينها الكَعاين ِميت ُيآب الَّكِتة االلى حالَضاء َعلقَِل، ةهاَييف النِّ -

 .ةرفيهيَّ والتَّةياضيَّوادي الرِّها النَُّمظَِّنة ُتماعيَّجِتا شاطاٍتوايات وَنيف ِه
 .ياةلَح ِلِهِتظَره وَنفكِري َتريقِةرد وطَ الفَلوِكلى ُس َععالِماِإل أثُريحاً َت واِضباَت، تامويف اِخل -
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 :ةلغويَّ الُّفاُتالصِّ
ية  املاِضفعالُم اَألخَدسَتُتد قَ. فَدضمون واهلَ املَباخِتالِفقرير ة التَّتاَب ِكنَدة ِعلغويَّ الُّاُتف الصِّلُفخَتَت

ضارع  املُعلُخدم الِفسَتما ُي كَ،نُهبالغ َعجب اِإلَيضى َوَم ٍثَدن َح َعقريٍرِكتاَبِة َت ِبمُرق اَألعلََّت َيحَني
 اماًة متَناسَب ُمكونُد َتا قَهِغَي ِصِةكافَّفعال ِباَألة عيَّوَنفَ. مراٍرباسِت و أحاِلّياًجري  َتموٍرأُن ديث َع احلَنَدِع
قرير  التَّنَّما أَكَ .هضموِنع َمم َمَءالَتص وَتف النََّد َهَمخِدن َت أَشرِطن ِبولِك، صوص النَُّنوع ِمهذا النَِّل

، يايلر اخلَصوُّتَّال وة أَخصيَّ الشَّآلراِء ِلِه فيانَك ال َمنَّي أَ أَاًوضوعّي َمكونَن َيجب أَ َيِه حاالِتميِعيف َج
 : خدامجب اسِتذا َيِل
 :دةحدَّة وُمقيقَعلومات َدَم •

 فتراٍتة ِلاخَب املوسيقى الّصماُع َسنَّأَِب، ةنة املاضَيت السََّيجِرأُ، ةمريكيَّ أَةٌراَسرت ِدظَهد أَوقَ -
 .ركيزعفاً يف التَّوّياً وَض قَداعاً ُصُبسبِّة ُيواصلََتُم
 وانَنيصدار قَ ِإذُنيلز ُمة نيو ساوث َوالَيت يف ِوَضفَد اخنَ قَِةرَمي اجلَةَسَب ِننَّأَ اإلحصاءات ِبُنيِّبُت -

 . حسلَّطو املُ السََّمراِئ َجةًخاصَّ، رائميب اجلَِكرَت ُمحقِّة ِبَددِّتَشُم
 
 :لةمِثعطاء اَألِإد مهِّيت ُتبط الَّبارات الرَِّع •

 الـ كَ، ثالًَم، ثالبيل اِمللى َسَع -
سيا ندونييف أَ راًخََّؤُمى رما َجهذا لى  َعثاٍل ِمُريوَخ، رعٍب ُمٍدزاُية يف َتبيعيَّ الطَّوارثَ الكَنَّإِ -

 . شر الَبَناليني ِم املَياِةَحت ِبوَد أَواصَف وَعياضاناٍتن فَِم
 
 : والنَّتائجسباب اَألما َبنيبط بارات الرَِّع •

ن لّياً َععاد كُبِتن اال ِمدَّك ال ُبذِلِل، لحوٍظ َمٍدزاُية يف َتداَنالَباِإلصاَبة باَألمراِض َنتيَجة ة سَب ِننَّإِ -
 .ة بانِتظامياَضة الرَِّسماَرة وُمَمسمة الدَّطِعاَأل

قان حِتة االسَبت ِنَضفَاخنَ، ةدرَسها املَُمظَِّنيت ُتوجيه الَّ والتَّرشاِدروس اِإلضل ُدفَِبَو -
 .الميذني التَّرات َبشاَجواملُ

 .مولب واخلَُعىل التَّي ِإؤّديل ُي اللََّنرة ِمخِّتأَ ُمساعاٍت ِلهَر السَّنَّإِ -
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ن عض أَلى الَب َعريباًيس غَذا لَ ِل،نِفلى الُع َعُعجِّشَّيت ُتج الَّراِمفالم والَب اَألَن ِمثُري الكََكناُه -
 .عَمجَتة يف املُقبولَ وَمةٌبيعيَّ طَةٌها حالَنَّأَة وكَرَمير اجلَصوََّتَي
 . الصَّحَّة َعلىفاِظَيجُب ُمماَرَسِة الرِّياَضة ِللِح، ِباإلضافَِة ِإىل الطَّعاِم الصِّحّي -
 
 :ئالشَّ ِبعريِفم للتَّخَدسَتيت ُتة الَّمسيَّمل اِإلمساء واجلُاَأل •

 .ئنيِدبَتقني املُاِئعض الّس َبِرهوُّلى َت َعليٍل َدُري َخَوصطدام هذا ُه اِإلثُحاِد -
 .بابدى الشَّلة لَفضَّصال املُتِّ اِإلةُسيلَو َو ُهلويِّ اخلَُفاهلاِت -
 . الشَّبابكثُر اَألماِكن الَّيت َيرتاُدهايَّة أَاَألنِدية الرِّياض -
 .الثِّياب ذات اَأللوان الّزاهَية ِهَي أَحدثُ َصرعات املوَضة لدى الفََتيات -
 .َبراِمُج الِغناء واملوسيقى ِمن أَبَرز الَبراِمج َرواجاً يف كافَِّة القَنوات التِّلِفزيونيَّة -
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 :ؤالالسُّ
You watched a television program on young people's obsession with body building. Write a 
report outlining the issues raised in the program. 

 

 : ةموذجيَّة َنجاَبِإ
 
 الت أَحدَض الَعِمضخِي َتِضَرَغة ِليَّياِضوادي الرِّالنَّ ِبحاِقلِتِإلم ِلُهُتَبدائَُم َوباِب الشَّغبةَُر تباَت
 ماِلكَى ِبسّمما ُي ِبّداً ِجونَّمهَتُم، انبي الصِّةًخاصََّو ،باُبالشَّفَ. ومباب الَي َشماماِتِت اْهمََّهأَ
 م دوَرِهِدرِتياِان  ِمثٍريكَ ِبُركثَة أَحيَّز الصِّراِكاملَة َويَّياِضوادي الرِّالنَّ دونَحوا َيرتاصَبأَجسام َواَأل
 .مطاِعاملَ وأَما يَنالسِّ

 

 الّتايلِبَو حوِم الشَُّنص ِمخلُّنها التَّ ِمثريةٌ كَُدواِئفَ، نواعباقي اَأل كَ،ةياَض الرَِّنوع ِمهذا النَِّل
ة ويَّعَند املَواِئىل الفَ ِإِةضافَاِإلِب ،))يٍّثاِلِم(( سٍملى ِج َعاحلصوِلَود اِئزن الّز الَوَنص ِمخلُّالتَّ
قت يف ة الَوضاَعِإن  ِمالًَدَب  ُيكِسُبُهم الثِّقَةَ ِبالنَّفسٍدفي ُمٍلَم يف َعمُهوقاَت أَباُبقضي الشَّ َييثَُح
  .اآلدابَو خالِقَأل ِلٍةَيناِف ُمعماٍلأَ
 

 ةًيَّذاِئ ِغةًمَي ِحُعِبتََّي فَ ِبكَثريدبَعو أَىل ما ُهاها ِإطَّخَتل َيد َبواِئ الفَِههِذفي ِبكَتَولِكنَّ الَبعض ال َي
ة خصيَّ الشَِّهالقاِت ِعُرحِصَية َوياضيَّب الرُِّتالكُت َوالَّج املَراِء يف ِشلةً طاِئمواالً أَُقنِفُية َوصاِرَم
 . ه هذا اهلََوسكوَنشاِرن ُيَم ِبِهصداقاِتَو
 

، ة فََحسبفيَدة ُمواَي ِهِةياَض الرِِّه هِذن ِمخذونَتََّي ال ذيَنباب الَّ الشََّن ِمثَري الكَناَك ُهنَّما أَكَ
 ِلناُوَتنهم ِل ِمعِضالَبِب ُعدفَا َيّمِم، ةميَّ عالَيضاًأَة َويَّلَِّح َمقاٍتساَبها يف ُمغالِلِت الْسحونَطَمل َيَب
 ِهعاطي هِذَتِل باب الشَّهؤالِءِب ُعدفََيذي الَّأَماّ . قاًالِح َوِبصحَِّتِهم مِه ِبرُِّض ُتعقاقَري َوطاٍتشَِّنُم
 لُّكُ.  َحقيِقيٍٍّدوجه َموأَ ٍبَع َت ِبالٍةرَعُسة ِبلحوظَ َمَجتاِئىل َن ِإصوِلم يف الُوُهُتغَبو َرُهفَ واداملَ
 .))م العالَطلَب ((و  أَ))ستراليا أُلُطََب (( ثلَ ِملقاٍبأَ ِبوِز يف الفَمعاً طََكذِل

 

ة نيََّدة الَبَعنفَاملَباب ِب الشََّنها ِمُسماِرن ُيلى َم َعرُُّدياضات َت الرَِّنها ِمِريَغ كَجساِم اَألكَمالُ
 .فراٍط ِإن دونَِم ِوةًلَِدعَت ُمسةُماَر املُِهكون هِذن َت أَرطَة َشويَّعَناملََو

 
 
 
 عريُفَت: مةقدِّاملُ
 وضوعاملَ
 
 
 
 
 

: األفكار الرئيسية
 الفوائدتعدد 

 
 
 
 
 :ةئيسيَّفكار الرَّاَأل
 سَواهلَ
 
 
 

: ةئيسيَّاألفكار الرَّ
ياضةغالل الرِّ اسِتسوُء

 
 
 

 لخيُصَت: مةاخلاِت
 نتاٍجوضوع باسِتاملَ
 هائيٍِّن
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Speech      ُةطَباخل  
 

  ؟ةطَباخلُي ما ِه
ف هَد ِباَألفكار َواملَعلومات ُضعِر َتة مايت عاَدصوص الَّ النَُّنة ِمطَبرب اخلُعَتُت

 لِّمكََت املُُمخِدسَتنا َيُه . قناع اِإللساِئى َوّتَش ةًَمخِدسَت ُم، ماٍةسالَ ِرإيصاِل
 لِّكُِلفَ. علوماتلَم ِلقٍّلَة َتو يف حالَذي ُهمهور الَّع اجلُة َمَبخاطَ املُسلوَبأُ
ىل ة ِإكاَه والفُزِلني اهلَراوح ما َبَتد َت قَلقاٍء ِإريقةُوطَُمعيٌَّن  دٌف َهٍةطَبُخ
 .ةيَّدِّرجات اجلَقصى َدأَ
  
 :ص النَّيكلَُه
 َن ِموٍعلى َنزء َعوي هذا اجلُحَتد َيقَ .ُهعريفُة وَتطَبوضوع اخلُن َمفصاح َعمهور واِإل اجلُةُحيَّ َت:مةقدِّاملُ
 :رةًباَشمهور ُم اجلُباَهنِتا ُبيجلُاهة فَكالفُ

 ،اءّزِعمالئي اَأللة وُزفاِضيت الَمعلِّري ُم اخلَباُحَص -
 .ةرييَّ َخعماٍلا يف أَّن ِملٍّكة كُشاَرة ُميَّمهِّن أَ َع اليوَمثُحتدَّأََس

ه ه هِذُتَده واِلم لَدِّقَ ُتم ملَنكُن ِمَم". دَصع َحَرن َزَمد َوَج َودَّن َجَم "ُفعرو املَثلُ املَقولَُي -
 وم الَينذُليها ُم َعفُترََّع َتاًخصّينا َششاء؟ أَداء والَعطور والَغة الفُجَب َوبلَ قَالٍتبِّقَُمة كَصيَحالنَّ
ة ويَّعَنة املَجَب الَوِهدى هِذع َصَمس أَلُت ال ِزويلٍة طَنواٍتعد َسقوين وَبدَِّصل َوّوراسي اَألدِّال
 .يّم أُيُتأَما َرلَّكُ

 ،بةلَ الطَِّإخَويت
 ،ضورّزائي احلُِعأَ -

ها ديٌريت ُيعات الَّربُّتَّ الِةملَة يف َحعليَّكَة الِفشاَرة املُميَّن أََهم َعيكُث ِإلَحتدَّن أَوم أَين الَيُدسِعُي
 .بةلَ الطَّحاُدتِّا
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 ُمخِدَتص َوضمون النَّع َمم َمَءالَتيت َتة الَّساسيَّ اَألقاطَنِّ الُضعِرقرات َت الفََن ِمةٌلَِسلِس: وضوع املُلُبُص
 .ةيانيَّلة الَبسِئ اَأليضاً وأَراهنية والَبمثلَاَأل ِبِةعاَنسِتالل االن ِخه ِمفََدَه

ر ذكََّتمهور َيل اجلُجَعية ما َيخِرلسُّرح أوا املََنِمما  فيُههِتيَّمهِّأَ ِبذكٌريَتووضوع َمِلل لخيٌص َت:ةَماخلاِت
 :رشُعأن َيَ  دونَهَعل َمفاَعَتله َيجَعَي فَعِمسَتلى املُه َعِرثَأَي ِبلق ُياًّيالِغ َبؤاالًُسوأَطبة ف اخلَُدَه

منا ما ُد ن ُمؤثِّراًويكسيطاً َس َبهما كانَ َمِمّنا لٍّكُ جهوُدَمَو، ةوَّحاد قُتِّ يف االنَّ أَماًر داِئكَّتذََنِلَو -
 .ةَد واِحٍدَيعاً ِب َمعملَُن
نا  وها أَ)).باًح أَصِبما ُت حيَنعنيه إالّم ما أَفَهن َت لََكنَّأَِب((   يلقولماًً َتيت داِئدَّت َجما كاَنكَ -

 ! فهم ال أَلُت وما ِزطفاٍل أَِةثالثَ ِلباً أَحُتصَبد أَقَ
ن  أَدَُّوما أَكَ، ماءظَيت الُعذَساِتن أَيب ِمجاِنف ِبقََو َوينَدن ساَن َملَّ كَُرشكُن أَ أَودُّأَ، تاميف اِخلَو -
 .جاحلى النَّ َعرٌِّصنا ُمأَفَ. دًىب ُسذَهن َيم لََبُهَع َتنَّأَم ِبُهد لَؤكِّأُ

 
 :هصغاِئلى ِإمهور َعر اجلُكُش ِلخريةٌ أَبارةٌ ِع:كرالشُّ

 .َءكُمصغام ِإكُ لََرشكُن أَ أَالّسعي ِإِو ِبيَس لَتاماًِخ -
  .مكُماِعلى اسِتكراً َعوُش -
 

 :ةلغويَّ الُّفاُتالصِّ
و لَِف .هالقاِئة ِإطريقَعلومات َوملَ اِلناو َتسلوُب أُُفِلخَتذا َي ِل،خرىىل أُ ِإٍةطَبن ُخمهور ِم اجلُلُفخَتَي

ة كاَه الفُمَن يٍءَشلى ة َعلَغوي الُّحَتد َتقَ، ّيدرِس املَفِّمالء الصَُّزو أَصدقاء  اَألَنمهور ِم اجلُكانَ
. مهورث واجلُتحدِّ املُة بَنيالقَة الَعميميَّلى َح َعلُُّد َتيت الَّباراتخدام الِعىل اسِتة ِإاإلضافَة ِبعاَبوالدُّ
د ال  قَذيناس الَّة الّنىل عامَِّإو  أَسؤولَنيو املَني أَّنِس املَُن ِممهوٍرىل ُج ِإهةًجََّو ُمطبةُت اخلُذا كاَنما ِإيَنَب
  . ةيَّدِّاجلَ ِبُمِستَّ وَتةًيَِّمس َركونُ ما َتةًمة عاَدخَدسَتة املُلَغالُّفَ، قةسَبة ُمفَعِر َمطيِبني اخلَم وَبينِه َبواجدَتَت

 
 : أَو يف صيَغة اَألمرةيانيَّ َبٍةلَسِئ أَ َشكِلأيت يفد َت قَمهورباه اجلُنِتالب َج ِلةيَّطاِبِخبارات ِع •

 ميلة؟ َجةًاَرّي َسكِلمَتن َيحب أَناّ ال ُين ِمَم -
 ناء؟ َعة دونَسيطَبرية والَب الكَِهحالِم أَلَّق كُحقََّتن َتل يف أَأَما َيّنم ِمكَ -
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 اليَني املََحِبد َرقََوسه فَد َنِجَيصيب ِل الياَنِةَزجاِئ ِبِهوِز فَِربلى َخ َعسَتيِقظن َيى أَمّنَتا ال َيّنن ِمَم -
 حاها؟ُض َويلٍةيف لَ

 
 :رةثَِّؤفردات املُاملُة وبارات اهلامَّة والِعئيسيَّار الرَّفكيف اَأل كرارالتِّ •

 .بداًر أَكرََّتن َتيت لَ الَّمِر الُعةُرَصي فُِهفَ، كمفوُتلوها َتجَعالَت، ةٌهبيَّ ذَرصةٌها فُِإنَّ -
 .فاهيم املَلَّر كُغيُِّيذي َس الَّثَُداحلَ، ّيارِخيث الّتَدم يف هذا احلَساِهلُنفَ -
 .جاح النَّفتاُحُم، قائيصِدصميم يا أَالتَّ، صميُمالتَّ، صميُمالتَّ -

 
هن ها يف ِذرسيِخكرة وَتعزيز الِفَت ِلتعارةِس واالشبيِهة كالتَّيَّالِغر الَبَوصف والصُّ الَوباراُتِع •

 :مهوراجلُ
 .ذيذاً لَراًَم ثَتَكعطَت وأََمها َنيَتَوما َرلَّكُ، ةجَر الشَّقِيَسكَ، ضورة احلُ يا ساَد اخلِريعلُوِف -
 .ِعنَد َمرَحلٍة ِبعيِنهاهي نَتميق ال َي وَعٌع واِسحٌرصدقائي َب يا أَلُمالِعفَ -
نها  ِملُّطِّ ُنةٌذَهي ناِفاً فَّد ِجةٌمَِّه ُمّيدرِسنا املَعليِمن َت ِمزٌء ُجَييت ِه الَّةليََّم الَعربِة اِخلةَ دوَرنَّإِ -

 .عمالل واَألَم الَعلى عاملََع
-  
 :ت الَبديِعيَّة كالسََّجع واالزِدواجاستخدام املُحَسنا •

 .))يف التَّأَّني السَّالَمة ويف الَعَجلِة النَّداَمة((وَنَتذكَّر داِئماً ِبأَنَّ ، ِلَنكُن واعَني وَمسؤولَني أَكثَر -
 .الضِّحُك بال َسَبب ِمن ِقلَِّة األَدب -
 .َمن َجدَّ َوَجد َوَمن َزرَع َحصد -
 
ب جاِرن َتها ِمقريِب وَتِلَتأكيِد اَألفكار املَطروَحة ٍة خاصَّباعاٍت وانِطٍةخصيَّ َشن آراٍء َعمُِّنعبريات َتَت •

 :الشَّخصيَّةمع سَتاملُ
 .ياةات احلَرورّينا َضعليِملى َت َعةٌَرها قاِدحَدة َوراَس الدِّنَّأَد ِبِقعَت ال أَاًخصّينا َشأَفَ -
، ريرٍة َمبٍةجِر يف َتقعُتما َونَد ِعالّري ِإدة الَغساَعية ُممهِّأَ ِبإطالقاًر كِّفَن أُكُ أَملَ، مكُماَمنا أَها أَ -

 .مل اَألُدفِقها أَِبَبَس ِبدُتِك
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ليه يف أ ِإلَجه وَيُحفِرُي وه أَُمؤِلا ُيّمليه َع ِإثُحدََّتَي، صادٍق َويٍِّف َوديٍقىل َص ِإحتاُجا ال َيّنن ِمَم -
 .حافظوا َعلَيها ةٌفيَس َنوهرةٌ َجاءّبِحمالئي اَأل يا ُزةُداقَة؟ الصَّدَّ الشِّوقاِتأَ

 
وإنسانّياً  اًفّي عاِطأثِريللتَّ ةعريَّفات ِشطَقَتو ُم أَةماهرييَّعارات اجلَو الشِّة أَعبيَّ الشَّمثالاَألة ِبعاَنسِتاال •

 : ليهع ِإِمسَت ما َييالَِحلََديِه  عٍلة ِفدَّ َركويِنَتمهور َولى اجلَُع
 .))الج الِعَن ِمٌري َخةُقاَيالِو((: دِئا الّسثلُ املَقولُما َيكََو -
 .))ُنفُهي السُّشَتما ال َت ِبياُحأيت الرَِّت كهدِر ُيءراه املَمّنَت ما َيلُّيس كُلَ((: راِع الّشوِللى قََعَو -
 .))ةداَم النَّلِةَجة ويف الَعَمالي السَّّنأَيف التَّ(( نَّأَماً ِبر داِئذكََّتَنو، ركثَ أَسؤولَني وَمن واعَنيكَُنلِ -
-  
 :َتأجيِج َردَِّة ِفعِل اجلُمهور َوَدفِعِه ِإىل الِقياِم ِبالَعَمل املَطلوبي ِلماِسَح سلوبخدام أُاسِت •

ال َتدعوه ُيَسّيِطُر         .  أَنُتم لَسُتم ِبحاَجٍة ِإلَيه.دخني اآلنن التَّعوا َعِنامَت، َهّيا يا أَصِدقاء -
 .مركُيَِّسعوه ُيَدال َت، أَنُتم ُمَخيَّرون. َعلَيكُم

 .وارعوساخ يف الشَّمي اَألن َر َعفوقَّدات ِلَنتسيِّة َوا يا ساَدّيَه -
 .جعانُش َوقوياًءأَ، ةَجِرف احلَواِق يف املَماًم داِئنُتما كُوا كَبقَا، لواخاذََتَت وأَسوا أَيال َت -
 .عدومنياملَراء َوقَ الفُهؤالِءياة ِلة احلَراَدِإنا ِدَيع ِبصَن وَن واحٍدلٍبقَل ِبعَملَنفَ -

 
 ُهسَّبة ِحخاطَ وَمةطروَحاملَ فكاِرع اَألمهور َم اجلُفعاطُ َتسِبكَِلر ؤثِّ ُمّيغِو لُسلوبخدام أُاسِت •

 :فكار اَألِهراء هِذيت َوة الَّسالَ الرِّبوِعسَتَينساين ِلاِإل
ة؟ ياَدة يف الِقرَعن السُّج َعاِتّن الُرطَما اخلَ، مييز التَِّمَدن َع ِمحالٍَة يف عيُش َتنَتل وأَسائََتد َتوقَ -

 ةًهمَّت ُميَسك؟ لَياُتَح! هامَنع ثَفََدذي و الَّ ُهَكُد واِلة ما داَمساَرما اخلَتك؟ َواَرّيَس مطَُّحَت
! رَدضاء وقَت قََبَهرين؟ ذَ اآلَخياةَُح !ةرَعجل السُّن أَنها ِم َعَيغِنسَتن َت أَدٌِّعسَت ُمنَتأَفَ

على اسِتعداٍد  نَتل أََهفَ، كمَُّهك َتياُتو َحك أَُتياَرن َسكُ َت لَمنِإ، طَرُح َنفِسهَي الَّذيؤال والسَّ
فَال ُتسِرع ، الّكَإن كانَ َجواُبَك مري؟  الضَّأنيِبن َت َعٍج ناِتذاٍبياتك يف َع َحوالَيش ِطلَعِل
 .نِإذَ
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:ؤالالسُّ  
You have been chosen to give a presentation at the Orientation Day at your school, in which 
you inspire your peers to aim high and attempt to achieve success. Write the script of your 
intended speech. 
 

 : ةموذجيَّة َنجاَبِإ
  

 ،ةلَبعّزائي الطَّأََصباُح اخلَري 
 

نا أََو، ائيعّزنا أَلُّمانيه؟ كُ أَميَع َجحقيِقَت ِبُحطَمال َيا ّنن ِم؟ َمِهفِسَن ِلجاَحب النَِّحا ال ُيّنن ِمَم
 ذُؤَخن ُتِكِلَو.... ي مّنالتَّ ِبُبطاِل املَيلُما َن(( نَّأَف ِبعِرنا َيلَُّكُما كَ.كى ذِلّنَمَتَن، مكُلُوَّأَ
  )).البانيا ِغالدُّ

ه يِن َعصَبا ُن مّنلٌّع كَُضن َيأَيف  لٌَمي أَلّنا كُأَم َوكُماَم أَُفِق أَِزميَّاملُ َو اهلامِّوِميف هذا الَي
. ةلموَس َمٍةقيقََح، قيقٍةىل َحل ِإحوََّتن َيه أَريُدذي ُيم الَّلُو احلُه أَحقيقَ َتريُدذي ُي الَّدَفاهلَ
ا منَد ِعَمسِلسَتن َنب أَِجال َي. موٌحينا طَُد لَنَوكن َيأَ َوماِمىل اَألع ِإلَّطََتن َن أَماًينا داِئلََع
 ى تحّدن َنينا أَلَل َعَب، ةًرَّنا َمأخطَ أَن ِإَرِسنكَن َنال أََو، هاجُم َحهما كانَ َمةٌقَبنا َعُهواِجُت

جاح لى النَّ َعرُِّصل ُن َبهِلالسَّ َويِّ العاِدجاِحالنَّ ِببداًرضى أَال َنَو. كُلَّ الصِّعاب، عابالصِّ
. حناَجنا َننَّأَ ِبقولَن َنطيع أَسَتط َنقَ فَِقفوُّالتَِّبَو، ِقوُّفَالتَّ ِبُهنَّياز َألِتاالْمِب

 مِلالَع َوةراَس يف الدِّجاُحالنَّفَ، ةسؤوليَّ املَ ِمَنناَسنفُخلي أَن ُن أَقائيصِد يا أَاًتات َبَينَبغيوال 
َعن  الً ّونا أََسنفُجاه أَ ِتسؤولونَنا َمنَِّإ. ّنا ِمرٍد فَلِّ كُةُسؤوليَّ َمَوُه،  املَُتعدَِّدةهاِبواِنَج ِبياِةاحلََو
، ناهاِتمَّأُنا َو آباِئصَِّخاَألِب َو،ناِتسَر أُماَم أَيةً ثاِنسؤولونَنا َمنَِّإ. ٍةَدِغ َرحياٍةد ِلهَِّم ما ُيِقيحقَت
 حُنَن، خرياًأَ َو.ناجِلن أَلوها ِمذََبالَّيت  ُهماِتّيضِحَت قُِّحسَت َننانَّأَم َوُه لَخٌرنا فَنَّأَم ِبُه لََتثِبن ُنأَِب
 .رمي الكَيِش الَعِلُب ُسلَّنا كُ لََرفَّذي َود الَّلَ هذا الَبماَم أَسؤولونََم
 لو يٍء َشيِّ أَعِللى ِف َعونَر قاِدمكُنََّأل" ُهعلُقدوري ِفَمهذا ما ِب"ة باَرض ِعرفَُن ِل،تاماًِخ
و ُهَو، ٍبواِه َمةَدَّل ِعَب، ةًريَد فَةًَبوِه َمُكِلمَتا َيّن ِملٌّكُ فَ.ةقيقيَّ احلَاإلرادةَ َوَفَد اهلَمدُتَجَو
 ةَباَربداً ِعروا أَرِّكَُتال ، رواكَّذََتَو .غالٍل اسِتضلَفَها أَغالِلِتاْس َوِهِبواِه َمشاِفلى اكِت َعٌرقاِد
 ُهَرَدقَ ُعصَنذي َيو الَُّه َوياةحلَ يف اُهصيَب َنُددَِّحذي ُيو الَّ ُهنسانُاِإل فَ))صيٌبَن َوقَدٌرهذا ((
 .هجهوِدَم َوِهِلَم َعالِلن ِخ ِمهفِسَنِب
 

 مكَُءصغام ِإكُُر لَشكُأَ

 
 
 
 خاطبتهُممهور َوة اجلُحيََّت

 
لة سِئاَألوضوع ِب املَقدُميَت
  يٍّعِربيت ِشة َويانيَّالَب
 
 
 صوضوع النَّ ِملرٌحَش
 
 
 يٌّماِس َحسلوٌبأُ

 
 
 
 
 
 
 كرةرسيخ الِفَتكرار ِلالتِّ
 
 
 
 

دف َه ِبذكٌريَت: مةاخلاِت
 طبةاخلُ
 
 
 
 
 
 كرالشُّ
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 Article      ةقالَاملَ
 
  ة؟قالَي املَما ِه
ة تاَبنون الِكن فُ ِمنٌّصوص وفَ النُّ مَن خاصٌّوٌعي َن ِهةُقالَاملَ

راها د َيضايا قَىل قَ ِإُب الكاِتُقتطرَّها َيالِلن ِخيت ِمة الَّيَّاإلنشاِئ
 بداِءالل ِإن ِخها ِملَ قاداًنِت او أَقييماًَتم قدِّوُييها لَق َععلُِّيفَة هامَّ
 حَف الصُّمُأل ما َيباًصوص غاِل النُّ مَنوُعذا النَّه .يٍّخِصَش أٍيَر
ل ه َبيِنَع ِبدثاًل َحنقُة ال َتقالَاملَفَ. اسل الّنشِغيت َتضايا الَّة والقَماعيَّجِت االموراُألعىن ِبيت ُتت الَّجالّاملَو
 ٍنعيَّ ُمرأٍيئ َبقناع القاِرىل ِإ ِإُفهِدحداث وَتَأل ِلٍةَرو ظاِه أٍَة عامٍَّةلى حالَ َعوَءالّضلقي ن ُت أَلُحاِوُت
ن  ِمُب الكاِتلُحاِويت ُي الََّيها ِهَزبَر أَنَِّكل، قالةة املَتاَبِك ِلٍقُر طُةُدَّ ِعناَكوُه. لََديه  ماعٍل ِفةَدَّ َرلِقَخَو
ه ُب كاِتم فيِهقدُِّيذي وع اآلخر الَّىل النَّ ِإِةاإلضافَها ِبِري غَدونَنة عيَُّم ٍرظَ َنةجَهُوئ ِب القاِرقناَعها ِإالِلِخ
  نتاٍجاسِت ِبروَجهاية اخلَ يف النِّالًحاِو ُم،رأي اآلَخأي والرَّرض الرَّالل َعن ِخِم هاُشناِقُيما َو ةًيَِّضقَ
   .تَحِريت طُقاط الَّ النِّلَّبار كُعِت اِإلِنيَع ِبعاً واِضٍنعيَّ ُمأٍيو َرأَ

 
 :ص النَّيكلَُه
باه نِتالب لى َج َعِهِتدَردى قُوضوع وَماملَحة ِب الواِضِهِتالقَقالة يف ِعنوان املَ ِعيةُمهِّ أَُنكِمَت: نوانالِع
 يارن اخِتحِسن ُيه أَِبلى كاِت َعنبغي َيراًعبِّ وُماباًذّ َجنوانُكون الُعَي كَيِل . واسِتدراك تعاطُِفهئالقاِر
 فرداٍتُمِبصري  القَنوانُ الُعكونُ ما َيباًغاِلفَ. قتفس الَو يف َنزةً وموَجلةًشاِمكون  َتحيثُدات ِبفَراملُ
  فيِهُركثُ َتذينوان الَّن الُعر ِمكثَ أَراًعبِّ ُم)pun( ُمزَدوَجة عاٍنَم  ذاَتلماٍتو كَ أَلفظيب الَّالُعالتَّز ِبميََّتَت
 :رةباِشبارات املُفردات والِعاملُ

 و قَد ُيعىن ِبها أَ واَألخالقلوك السُّلُّ علىَيُدد  هنا قَُبَداَأل ( ."بَداَأل"ه ُصنقُع َيَمجَتاملُ -
 ).ةيَّدِبفة اَألعِراملَ

التَّهجُري ُهنا قد َيعين َتَخلّي املُهاجر َعن  ( َهل ِهي ِلَتهجِري الذّات؟، قَوانُني اِهلجَرة اجلَديَدة -
 ).يَّةُهِويَِّتِه الثَّقاف
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ذه ِختَّذي َيجاه الَّتِّن االشف َعوضوع والكَقدمي املَن َت ِمزيٌجها َمنَّأَة ِبقالَ املَمةُقدِّ ُمُزميََّت َت:ةَمقدِّاملُ
 راكاً وِحضوالً فُِهزرع فييت َتلة الَّسِئ اَألعض َبرِحالل طَن ِخئ ِمبة القاِرخاطَُمىل ة ِإضافَاِإلب ِبالكاِت
 .ةقالة املَراَءمرار يف ِقسِتالاِبة لحَّة املُغَبىل الرَّيان ِإؤدِّ ُياًّيكِرِف

 
ب  الكاِتظِر َنِةجَهُو ِلفقاً ُوهاُحشَرة وَتئيسيَّ الرَّفكاَر اَألُحطَر َتراتقَ الفََن ِملةٌلِسِس :وضوع املَلُبُص
 .طروحأي املَالرَّ ُمدَعيت َت الَّراهنية والَبمثلَ اَألَنن ِممِك ما ُيلِّكُرين وِبآراء اآلَخة ِبعاَنسِتن االمِكما ُيكَ
  

 ُزعزِّوُتة خصيَّه الشَِّتؤَيع ُرق َموافََت َتتيجٍةىل َن ِإُب الكاِتلُوصََّتفيها َيقالة َونهي املَُت خريةٌ أَقرةٌفَ :ةَماخلاِت
 :هتقالَ َمَبَتها كَبِبَسِبها َويت لَالَّة عنيَّهات املَن اِجل ما ِملٍبطَم ِبقدََّتو َيأَ صيحةً َنيضاً أَمقدِّ ُيده وقَفكاَرأَ

 .رةعاِصكنولوجيا املُت والتِّ اِإلنترِنِبسِبِبُمسَتمرٍّ  ٍريَُّغَتيف ة رقيَّ الشَّفاهيَم املَنَّأَ ِباًلّي َجباَت، ذالِ -
 َج خاِريِشلى الَعم َعُهُرجِبما ُننَدراً ِعبكِّة ُموليَّؤسبناء املَي اَأللَّوَتل ِبقَبن َن أَذاًديهي ِإ الَبَن ِم -

 .دوا فيهاِليت ُوم الَِّهمعاِتجَتُم
ت أََديت َبة الََّراِه الظِّههِذي ِلصدِّها يف التَّهِدقصى ُجل أَبِذن ُتة أَعنيَّهات املَلى اِجلخرياً َعأََو -

 .ِبوقاَحٍة وإحلاٍحنا اِتّيصوِصق ُخِرخَتَت
 

 :ةلغويَّ الُّفاُتالصِّ
د قَ. حتخصي الَب الشَِّهنظوِرن َممور ِم اُألرَح طَالًحاِو ُماً خاّصسلوباًة أُقالَ املَُب كاِتُمخِدسَت ما َيباًغاِل
 ُهرَححيح  وطَو الصَّ ُهُهأَي َرنَّأَن ِبرِهَبر وُيظِهُيعود ِلَي ُهنَّة ولِكَسعاِكة وُمفَلَخَتخرى ُم أُراٍءىل آِإ ُقطرََّتَي
 غةً لُُمخِدسَتَيفَ. ق هذاحقُِّية ِلدبيَّية واَألوِّلَغات الُّدو اَألَنه ِموسِع ما ِبلَّكُخدم سَتذا َي ِلّيِقنِطو املَُه

 :ةالَيبارات الّتالِعكَقناع دوات اِإل وأَشياءلى اَأل َعكِمعال واحلُنِف اِإلَنثري ِمفيها الكَ رحيةً وَصحةًواِض
 .)أويلل التَِّمحَت َت المةجاِزة باَرِع (.نانا وعاداِتقاليِدلى َتة َعوملَر الَعَر َضِلجاُهحيل َتسَت املَُنِم -
 ٍرظَه َميِّنا َألبِذالل َنن ِخة ِمريَّنُصمييز والُعلى التَّضاء َعجل القَن أَ ِمٍد واِحٍلُجة َرقفَف َوِقَنلِ -

ة هَجة فيها لَباَرِع. ( نايِن فيما َبٌكَرشَتو ُم ما ُهلِّن كُث َعبَحَنة وِلنصريَّة الُعفرقَ التََّرظاِهن َمِم
 ). مامٍلَعيام ِبالِق ِبلقاِرئب اطاِلة ُتَرآِم
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 .جاالتى املَّتنا يف َشياِتيف َح ته اإلنترِنلعُب وَيُهَبِعذي لَ الَّ اإلجيايبِّوِرلدَِّل َنَتَنكَّرن طيع أَسَتال َن -
 
 :اًة حالّيتواجَد ُمٍةضيَّو قَ أَن حالٍةث َعحدُّلتَّ ِلضارععل املُ الِفةُصيَغ •

 .ديدمع اجلَجَتن املُ َعِهفِس َنزلَ َعلَما حاَولَّر كُهاِجملُرد ا الفَماَم أَقباُت الَعزداُدَت -
 .كةَرشَت ُمٍةَيرِضلى أَضايا َع القََنثري ِم يف الكَ اآلنَمعاُتجَت املُُفِقَت -
 
لوب سأُ وة أَيانيَّة الَبسئلَام اَألخد اسِتثلَعة ِمنوَِّت ُمٍقُرطُنها ِبَع عبريوالتَّة ئيسيَّفكار الرَّيف اَأل كراُرالتِّ •

 :فكاررة يف اَألباَشئ ُم القاِرشراِكىل ِإة ِإضافَاِإلها ِبيِتمهِّلى أَ َعركيِزللتَّبة خاطَاملُ
ذي و الَّ ُهبقّي الطَّظاَم النِّنَِّإ ة؟رَميكَياة ولة َح الدَّنا لَنمَِّؤن ُتواطنني أَُما كَنقِّن َحيس ِملََوأَ -

 .ةرَمية الكَعيَش املَقُّ َحوُهال َوأَ، ةنسانيَِّإلقوق اط احلُبَسل أََب، قوقياع احلُىل َضي ِإؤّدُي
 ِةلى كافَّها َعصوِل ُحريِق يف طَةًقَب َعُفِق َننذَِإ َمر؟ ِلاِعها الّشصفُما َي كَةًدرَس َممُّت اُأليَسلَأَ -

  ها؟قوِقُح
 ما وِلي يف ُدّشفََت املُقِرلى الفَ َعضاَءلّياً القَدّياً وَمل ِجحاِون ُتظمى أَ الُعوِلالدُّ ِبُرجَد اَأليَسلَأَ -

 ث؟اِل الثِّمالعالَى بِِسّمُي
عطي يت ُتي الَّ ِهأضَحتة َي املادِّروةُ والثَّاملالُفَ. ِةجل املادَّن أَئ ِمباِداملَم َوَي الِقبيُعحنا َنصَب أَدقَ لَ -

 .لدان العاملَ ُبِمعظَ يف ُمٍةوَّقُِب َوواجداًَت ُمقي ما زالََبع الطََّمجَتاملَُو ةًخاصَّ، هَت قيَمإلنساِنِل
 
 :لّياًها كُك ِبفي الشَّة وَنطروَحكرة املَلى الِفأكيد َعلتَّبارات اِع •

 .دال يف هذا ال ِج.الّسالَم َمطلٌب عاِمليٌّ نَِّإ -
 هماَم، ٍةحَن ِميِّ أَماَمهنيار أَىل اِإلن العادي ِإواِطاملُعت ِبفَة َدَدتزاِية املُعيشيَّ املَعباَء اَألنَّأَما كَ -

 .غريةت َصكاَن
معات جَتم املُدُّقَ َتماَمأَ كرب اَألةَقَب الَعَيِه ،ةلَها اهلاِئِتسَبِن ِبيةُمِّت اُألما زالَ، لى هذاأكيداً َعوَت -

 .ياسّياًصادّياً وِسها اقِتقالِلواسِت
اِلهَجرِة ِمن َبلَِده  الكَثُري ِمَن الَعواِمل اُألخرى الَّيت َتدفَُع ِبالفَرِد ِإىل ناَكل ُهسب َبَح هذا فَيَسلَ -

 .اَألصلي
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 :ةفَخاِلاملُ ظرة النَّجَهرح ُوطَ ِلباراٌتِع •
ه ظرِتظاً ِبَنِفَتح ُم ما زالَُه أَنَّالِّإ، هثيل لَ ال َميٍّكنولوِج ِتٍمدُّقَريب يف َتمع الَعجَت املُنَّن أَ ِمغِمالرُِّبفَ -

 .ةرأَلَمة ِلقليديَّالتَّ
هما  َمِهباِتواِجقرار ِبمام اِإلر أَعثََّت َيُهنَّ ولِكهولٍةُس ِبِهقوِق ُحميعَجن  َعثحدََّتن َي أَرُد الفَطيُعسَتَي -

 .ةسيطَت َبكاَن
ة سألَ َمثلَمن ِميها الزَّلَفى َع َعموٍر أُولَ َحماً قاِئ ما زالَدالَرى اِجلَنفَ، خرىاحية اُأل الّنَنا ِمّمأَ -

 .ُجلَعَمل املَرأَة يف َوظاِئف كاَنت ِحكراً َعلى الرَّ
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 :ؤالالسُّ
"The world has become a global village". 

Write an article for your local newspaper in which you present your point of view regarding 
this statement. 

 

 : ةموذجيَّة َنجاَبِإ
 

 !حوشُو ةُم غاَب أَةٌَد واِحةٌرَي قَُمالعالَ

 ذهاِن إىل اَألُتباِدُرة َدة الواِحرَي القَبارةُِعفَ، دةً واِحةًرَي قََحصَبد أَ قََم العالَنَّأَ ِبُدِقعَتن َي َمٌموهوَم
ة يَّصاِدقِتة وااليَّقاِفها الثَناِتوِّكَ ُملِّكُعوب ِب الشُّميُعَج، عوب الشُّت فيِهلَفاَعد َت وقَِم العالَةَصوَر
وى ي الِق ِفنٌواُز َتناَك ُهُحصِبُيطراف فَ اَألميِعلى َج َعِهماِرِثلقي ِبُي، اًّياِبجي إَالًفاُعة َتياسيَّوالسِّ
 .ماماً َتكُس الَع هَوِعي الواِق ِفثُحُد ما َينَِّكلَ. ِمَم اُألَني َبلٌباَدَتُم وساٍوَت ُمأثٌريوَت

 

وين هار الكَنِص االفهوِمَم ِبجَّل ُزَب! ساسي اَألد ِفتواَجم َي لَِةَد الواِحِةرَي القَِةنظوَمي َم ِفياُرخِتاالفَ
 دبِري والتَّفكِريصري يف الَت القَرُضذا الفَوَه. نذاٍر ِإِقال ساِبها وِبِري غَ دونَِةعيفَ الَضعوِبعلى الشُّ

  هَو،ٌدوَح أَ فيها قانونٌسوُدَي ٍةَبرِع ُمٍةىل غاَب ِإِهحويِلَتل ِبَب،  واحدةًةًرَيم قَ العالَعِلَج ِبديراً َجيَسلَ
 ِهِتلَ طاِئحَت َتُديََّسَت َييثُ َحباراِتعِت واالفاقاِتتِّ واالراِتشاَواملُ ِبهأَب ال َيذي الغاب الَّانونُقَ

 . ةراَس وَشةًوَّر قُكثَ اَألالوحوُش
 

 اعاًر وِصداماً ِصُقخِل َيَألنَُّه، ضاراِت احلََني َبقيقيٍّ َحواٍر حلِِِِِِِِمهيِدلتَِّل كُفؤاً يَسديد لَ اجلَظاُمهذا النِّ
 عتيٍمن َت ِماما فيهِب ِةيَّعالِم واِإلِةيَّقاِف الثَِهواِتَدأَ يف ِح الواِضيلَّياز الكُِحن اِإلِبَبَس ِبقافاِت الثََّنيِب
 لعاداِتغَريبٍّ ِل ِقراخِتان  َعِجاِت النَّكرّيزو الِفىل الَغ ِإِةضافَاِإل ِبِقِئقالَح لَمٍسطَ َوزويٍرَتَو ضليٍلَتَو
   . واملُسَتنَسخِة غَربّياًةَسَبقَتها املُِجراِمَب َوِةيَّضاِئ الفَواِتَنة القَطَواِس ِب الشَّرقيَّةفاهيم واملَقاليِدوالتَّ

 

لى ة َعيَّرِبشاريع الَغة املََنيَمن َه ِمغِمالرَِّب فَ.ٍلفَضأَ ِبيَسمر لَفاَأل، صاديِتق االعيِدلى الصَّا َعمَّأَ
، ةرَّة احلُجاَر التَِّةجَُّح ِبِلَوة الدُّسياَدها ِلِتباَحط واسِتوَس اَألرِقي الشَّعمال ِفاَأل وجارِة التِّسوِق
 .ةيَِّمالَ الَعلسوِق ِلِةيَّرِبكات الَغِر الشَّكاَر احِترِقلى َخ َعةٌَد واِحةٌيَِّبَر َعكةٌِررأ َشَجَتال َت
 
 نَّأَِبعروف فاملَ! ةٌديَنى َمتَّ وال َحريةٌ ال قَمِر اَألي ِفُدال يوَج! جَرال َحث َودَِّحفَ، ياًياِسا ِسمَّأَ

 
 
 
 نوانالُع
 
ه وجُّن َتبيُِّت: مةقدِّاملُ

 أيهَرب َوالكاِت
 
 
 
 
 
: كرةم الِفاِئعَد
 يار  اخلََياُبِغ

  وَتسلُّط القَوي
 
 
 
 
 
 قايف ثَراعلق ِصَخ
 
 
 
 
 
 ةقتصاديَّنة االيَماهلَ
 
 
 
رار القَنفراد ِباال
 ياسيالسِّ
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م ُهعَضلون َبعاِم وُيرزاَق اَألمونَقاَسَتوَي، المَس َوٍةيَنأِنَم بطَُهاُنكَّ ُسعيُشَي، ٍن آِمنٌكاَم ريةَالقَ
ي  ِفِمذا العالَ َهنُاكَّ ُسعيُش َييَفكَ ؟هذا  لِّكُن  ِمنا العامليةُترَيرى قَ يا ُتَنيأَ فَ.دالٍة وَعراٍمباحِت
 بيحونَسِت ِي،سياداًم أَُهَسنفُأَ، ديدةة اجلَه اللعَبِذ َهوانَنيضوا قََر فَذيَن الَّطَلَّما َسعَد َبدٍلَع َوالٍمَس
 دوَد احلُقونَخِرَيَو، ِةعموَر املَرجاَء أَلِّي كُة ِفيَِّرسكَ َعَدواِعقَن ؤونِشرين وُي اآلَخياِر ِدةَرَمُح
 ياٍتمََّسي ُمعوب ِفلون الشُِّزخَتوَي، يِلَو ُدعٍمى َدتَّو َح أٍَبَبن َس دُوروَب احلُونَّنِشَيولية َوالُد
 منكوبني؟ والَفاِءَع والُضياِءبِر اَأليالَ ِحفِةرِّطََتهم املُمرير سياساَتَت َوربيِرَتعوها ِلَرَتاْخ

 

 ظاَم النِّنَّأَ ِبَفِرعَتن َننا أَ ِبُرجَد؟ اَألةًَداِح وةًرَي قََحصَبد أَ قََم العالَنَّأَعي ِبدَّ َنٍق َحجِه َويِّبأَ
 قاُءالَب((ة ريَعَشالّ ِإ فيها سوُدَتال ، ٍةَبرِعُم َوٍةَش موِحٍة غاَبالّم ِإ العالََنل ِمجَعم َي لَديِد اجلَّيوِنالكَ
 )).شرسقوى واَألَألِل

 
 
 
 

 
 قديٌّ َنسلوٌبأُ

 عالِذ
 
 
 
 
 
رح ز طَعزِّمة ُتخاِت
 ب الكاِت
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 Formal letter    ةمسيَّرَّال ةلَساالرِّ
 

 ؟ةمسيَّالرَّة سالَ الرَِّيما ِه
 يثُ َح،لغويسلوب الُّة اُألوعيَّضمون وَن املَن حيثُة ِمسالة اخلاصَّن الرِّة َعمسيَّ الرَّةُسالَ الرُِّفِلخَتَت
  النذَِإضمون املَفَ. سالة الرِِّبكاِتة ِبقَسَبفة ُمعِرري َملى غَة َعمسيَّسالة الرَّي الرِّقّتلَكون ُم ما َيباًغاِل
 .علوماتَمل ِلماعيٍّجِت او أَفيٍّ عاِطٍلباُد َتلىال َع َوةخصيَّ َشخباٍرلى أَوي َعحَتَي
ث بَعيت ُتسائل الَّن الرَّ ِمُفألََّتيت َتة الَّجاريَّسائل التِّ الرَّنها ِم،غراضيات وأَسمَّة ُمدَّة ِعمسيَّل الرَّساِئلرَِّل
ل ساِئ الرَّناَكما ُهكَ. هعيِن ِبطلٍبم ِبقدُّو التَّأَ فساِرسِتالو ِل ما أَظيفٍةو َوأَ مٍلَعقدمي ِل التَّرِضَغِل
ن ضمََّتيت َتة الَّقديريَّل التَّساِئالرَّ وسؤولني أَىل املَكوى ِإَشب ِب الكاِتُمدَّتقَالهلا َين ِخيت ِمة الَّجاجيَّحِتاال
أي يف بداء الرَّىل ِإ ِإُفهِديت َتالَّسائل  الرََّن آخر ِموٌعد َنما يوَجكَ.  ُمعيَّنة هوٍدُج ِلقديراً وَتكراًُش
 .  ةجلََّم وة أَحيفَحرير يف َصئيس التَّىل َرل ِإرَسُت ،نةعيَّة ُمضيَّقَ
 
 :ص النَّيكلَُه
    .تاريُخ ِكتاَبة الرِّسالة: اريخالّت

 ٢٠٠٦يران َز ُح١٣ -
 ٢٠٠٧س  ماِر٢٧ -
 
 :هبِتخاطَخدم ملُسَتل إليه وُتن املُرَسبيِّصرية ُتبارة قَِع: ةيباَجالدِّ

 ،رمحَتاملُ" أيالرَّ"ة ريَدحرير َج َتئيسيد َرالسَّ -
 :عدبة وَبيِّة طَحيََّت
 ،ةانويَّشتارالثّة ِعدرَسة َمديَر ُمجارنَّمرية اللة َسة الفاِضيَدىل السَِّإ -
 :المحية والسَّعد التََّب
 ،مره اَألمُُّهن َيىل َمِإ   -
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 عريفاًم َتقدِّه وُيض لَتعرََّيذي َسوضوع الَّسالة واملَ الرِّدِفن َهب َع الكاِتُفكِشد َينا قَُه: مةقدِّاملُ
 :الرِّسالةر وَه جلَمهيداًو َتأَ سيطاًَب

 لُعَميت أَ الَّكةُِرالشَّ. ةَي صاِغٍنذُأُي ِبملَدى أَ َصَعسَمن َتأَ ِبملٌي أَلِّنا كُة وأَسالَه الرِّك هِذ لَُبكُتأَ -
َمرَّةً  وها ِهَي َتهِضُم ُحقوقي، حيدزقي الَو ِرَرصَدي َمّنعت َعطَيت وقََملَل ظَدي الفاِضها يا سيِِّب

ه يت هِذحَنعي يف ِم َمَفِقن َت أَالًآِم، ةقاَبئيس النَّك َرفِتِصِب،  شاكياًليَك ِإجلأُ أَلذا. أُخرى
 .ظلوملَمل ِل العاِدنصاَفين ِإفَنِصوُت
ن م َعكُموها يف إعالِنلبُتيت طَالَّة راسيَّ الدِّالتؤهَّواملُة خصيَّيانات الشَّالَبم ِبكُزويِدَت ِبُمقدََّتأَ -

    .مكُكِتِرة يف َشاغَرة الّشظيفَالَو
 
بات طلََّت ُملَّبييت ُتة الَّريقَالطَّة ِبئيسيَّ الرَّفكاَر اَألطرُحيت َتقرات الَّن الفَ ِمجموعةٌ َم:وضوع املَلُبُص
 شكٍلمة ِبنظَّلة وُمسلِسَتقرات ُم الفَكونَن َتجب أََي. وضوعلَم ِلالًفصَّ ُمرحاً َشلُشَمد َتوقَ، ؤالالسُّ
 . َوَمفهوماًالًتكاِمص ُمل النَّجَعيت َتة الَّيَّصداِقق املَحقُِّتحيح ِل وَصينطِقَم

 
يف (ل بذَُتيت َسة والَّبذولَهود املَلى اجلُكر َعي والشُّمّن التََّعَمسالة  الرِّهدِفِب ذكٌريَت: ةتاميَّ اِخلبارةُالِع
ريد الَب ووي أَلف أو اخلَ اهلاِتقِمَرة كَضافيِّ ِإمعلوماٍت ِبزويِدتَّللوأَ) ةقديريَّة والتَّجاجيَّحِتسائل االالرَّ
 :)جاريةسائل التِّيف الرَّ(لكتروين اِإل

 .ةرَصب فُقَرم يف أَنكُ ِمدٍّأَشكُركُم ُمسَبقاً َعلى النَّظر يف َشكواي هِذه آِمالً أَن أَحَصل َعلى َر -
 ٩٨١٢ ٥٦٧٣قم لى الرَّتصال يب َعرجو االعلومات أَ املَيد مَنزلَملِ -
 
 :رامحِت اأو ٍةحيَّلى َتوي َعحَتَت، يةمهِّ اَألِةها يف غاَينَّخرية لِكبارة أَِع: بأدُّبارة التَِّع

 .رامحِت االَقل فاِئقبََّت -
 .ةالَصايت اخلحّيقبول َتيد ِبة السَّضَرل َحفضََّت -
 
 :سارقصى الَيب يف أَكَت وُيهوقيُعل وَترِس املُسُما: وقيعالَتَّ

    طفير لُساِم -
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         يفئ َوقاِر  
     هيبمرية َوأَ -

 ة  ماعيَّجِتادة رِشُم       
 ناتديد للَب اجلَة اجليلُدرَسَم

 

 :ةلغويَّ الُّفاُتالصِّ
هذا ع يف َبتَّسلوب املُجد اُألذا َنحاً ِلواِض َوبرياً كَالفاًة اخِتسائل اخلاصَّن الرَّة َعمسيَّل الرَّساِئ الرَُّفِلخَتَت
 يف ةيَّفصيِل وَتطٍةبسَّ ُمٍةطريقَ ِبمةَعلو املَُضعِر َتقيقةً وَدحةً واِضعابَريَت وغةً لُخدُمسَت َيلساِئ الرَّوع مَنالّن

 :ماخدسِتما َتتضمَّن اكَ. رح يف الشَّطويٍلو َت أَغاالٍة ُمن دونَلِك، آٍن واِحد
 
 :ةهنيَّاِملة َوجتماعيَّ االِهِتاَنَمكه ِلقديِر وَتليهل ِإرَسلُمسالة ِلب الرِّرام كاِتن احِت َعمُِّنة َتبؤدَُّم عابَريَت •

 لكتروين؟ريد اِإلرب الَبمة َعالِزعلومات الّ املَإرساِلل ِبفضََّتن َتمكن أَ املَُنل ِمَه -
 .بابني الشَّنف َبة الُعَرظاِه ِلَكفسِري َتَع َمُقِفتَّين ال أَنَّ أَالِّإ َكأِيَرديد ِلرامي الشَّحِتاع َم -
 .كماَم اهِتقُِّحسَت ما َيد فيِهِجن َتسى أََع َولََّع، ليب يف طَاًلّي وَماًَيدِّ َجُرنظُك َتنَّو أَى لَمّنَتأَ -
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 :ؤالالسُّ
Write a letter to the editor of your local newspaper complaining about last week's editorial on 
the subject of immigration and integration. 

 

 : ةموذجيَّة َنجاَبِإ
 

 ،مَرحَت املُ))ياءالضِّ((حيفة حرير َص َتديِرإىل ُم
 

 :عدة وَبَبيِّة طَيَِّحَت
 

 ين إالَّعَس َي وال، املاضيسبوِع اُألِدَديف َعأَقلُِم َعِن اِهلجرِة والتَّة يَّاِحَتفِتم االكَُتقالَ َمرأُتد قَقَلَ
 . رينهاِج واملُةَجَر اِهلم حيالَكُِبصَُّعم وَتكُِفرُّطَن َت ِمغراِبسِت االِن َععبِري والَتعليِقالَت
ن ح ِم والواِض،يازِحن واالِفطرُّىل التَّ ِإميلُحرير َتدارة التَّ ِإم أَنَّكُِتحيفَ َصقارِئ ِلاًلّيد بات َجقَلَ
 . يةالت العاِلهَّاملَؤي ِو ذَماَمأَى ة حتَّهجَربواب اِلأَ تِحفَمرار ِت اسدُّم ِضكُنَّم بأَكُِتقالََم
صحاب أَليا َوهادات الُعة الشَّلََم َحجِهَوِب جرِةِه اِلبواِب أَقفالَِإ ريُديف ُتكَِ، لاِضدي الفَيَِّس
 َحصَبذي أَ الَِّدلَذا الَب َهِمدُّقَ وَتاِرعَم يف ِإبٌري كَضلٌ فَهاجريَنلُم ِلنَّ بأَلٍمى ِعلَ َعنَتهارات وأَاملَ
 .ه الِعرِقيَّةجالياِت َوثَقافاِته ِعوَُّن َتةَتيَج َنيِهلَلى ما هو َعَع
ذي رين الَّهاِجلُمي ِللِّماج الكُنِداِإلَضروَرة ي يف أَم الرَّكُُضعاِر أُيضاًنا أَأَ، خرى أُيٍةن ناِحِم
ة خصيَّة والشَّيَّقاِفة الثَّيَِّو اهلُياِعىل َضي ِإدِّيَؤأيي َسذي يف َرالََّو )) اِإللزاميالذََّوبانُ(( ُهيَتَمْسأَ
 لِّكُ ِلساحةٌَو، ةريَّالم واحلُ السَُّدلَستراليا َبفأُ، كَرشَت املُم والعيُشقلُأَ التََّعنا َمأَ. رينهاِج املُؤالِءَهِل
. ُهُضرِف ما أَهذا هَو، ليه َعريبٍة غَقافٍةيف ثَ ياًلِّ كُهاِرنِصاالعلى  ُرهاِج املَُرن ُيجَب أَْنكِّلََو. اتيَّثِناِإل
  طالٍبلِّكُ ِلذّاباً وَجريداً فَُهلُجَعيت َته الََّتَزيِّ وَمُهمالَ َجلَد الَب هذاُدفِقُييه َسلَ ِإرَتَشذي أَبان الََّوالذَّفَ
 . كَرَميٍةياٍةية وحلَِرِّلُحِل
يت ل الَّساِئها يف املَاِئرَّ قُعوَرراعاة ُشم ُمكُِتحيفََص ِبُرجُد َيُهنَّه بأَوِّن أَُن أَدَُّو أَ،راً آِخليَسخرياً َووأَ
 خوريَن الفَريَنهاِج املَُن ِمُم ُهِئهااّرن قُظمى ِم الُعةَبيَّالغاِلأَنَّ  َوةًخاصَّ، ِةجَراِهلم كَِهَرصاِئَمق ِبلََّعَتَت
 .سترالياىل أُماء ِإنِت االِبُحجَِّة  أَو َضياِعهاهاوباِنذَ ِبنَت أَطالُبيت ُتة الَّقافيَّم الثَِّهذوِرُجم َوِهصوِلأُِب

    
 

فى عبد احلليمصطَُم
خور فَهاجٌرُم

 
 
 
 ةمسيَّرَّاليباجة الّد
 
 
 
ح وضِّمة ُتقدِّاملُ
 سالة دف الرَِّه
ف عن كِشَتَو
 وضوعاملَ

 
: ةئيسيَّ َركرةٌِف
 هاجرين املُازاُتِإجن
 
 
 :ةئيسي َركرةٌِف
 نصهار االفُضَر
 
د عدُّزات التَّيَِّم
 قايفالثَّ
 
 
 
 نويٌهَت: مةخاِت
  جاٌجواحِت

 
 
 
 
 وقيعالتَّ
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      Essay نشائي اِإلوضوُعاملَ

 
 نشائي؟وضوع اِإلو املَما ُه
 عَبتَّسلوب املُها واُألتابِتن ِكرض ِمىل الَغها ِإالفُ اخِتعوُديت َية الَّنشائيَّ اِإلواضيَع املََننواع ِم أَةُ عدَّناَكُه

 رُحو طَ ُهةنشائيَّواضيع اِإلاملَنواع ميع أَرك يف َجشَت واملُيَّساِس اَأللَالعاِم نَّن أَ ِمغِمالرُِّب َو.فيها
الل ن ِخ ِمٍةحاديَّ أٍُةعاجلَىل ُم ِإُفهِدتابات ِيه الِكهِذ عَضَب نَِّإفَ، ِهِبة قَعلَِّتقاط املُ النِّرُحَش ما َووضوٍعَم
ة جَهُوع ِبِمسَتو املُئ أَقناع القاِر وِإهاِري غَدة دونَ واِحٍرظَ َنِةجَهن ُوث َعحدُّالتَّأي ون الرََّع عبِريالتَّ
  )Exposition (الـ  ِبعرُف ما ُيباً غاِلصوص النُّوع مَنوهذا النَّ ةطروَحظر املَالنَّ

غوي فظي واللُّاللَّ عبريالل التَّن ِخه ِمُتَجعالَ ُممُِّت وَت)Monologue( اًفهّيح َشطَر ُيدوقَ (Argument)أَو 
سلوب ن هذا اُألذ ِمِختَّيت َت الَّتاباتِك الَنِم َو.طروحأي املَالرَّ ربيِرَت َوتوضيِحمثلة ِلم واَألعاِئعطى الدَّوُت
 ،حريرئيس التَّىل َرة ِإسالَِر وفِتتاحيَّة أَو املَقالة االرحرِّ املُمةُِلكََوة طَب اخلُهاضموَن َمرِحطَة ِلسيلََوي دبِّاَأل

 .هنعبري َعأي والتَّبداء الرَّن ِإ ِموعاًب َنطلََّتيت َتصوص الَّميع النَُّجباإلضافَِة إىل 
 

دة تعدِّوايا ُمن َزِمما  ِلقضيٍَّة ةًَشناقَ ُمُهو النَّص الَّذي ُيقدُِّمفَأَّما النَّوع اآلَخر ِمن املَواضيع اِإلنشائيَّة 
 ِنهائيٍّ أٍي َربداِءإ َوفكار اَألَن ِمِباملوَجب َواِل الّسَنيَب ٍنواُزِبَت نةباِيَتُم وةلفَخَت ُمٍرظََنلُوجهاِت  اًرحوطَ
 ةيَّحريِرة َتعاجلََ ُمَوَيعِرض )Discussion( ِبالـ صوصوع من النُّ هذا النَّ ُيعَرف.وضوعلَم ِلمٍةخاِتكَ

فكار َألِل  وُمَتماسٍكٍطراِبَت وُمٍلسلِسَتُم رٍضلى َعوي َعحَتيت َتالَّمة ظََّنتابة املُالل الِكن ِخي ِم أَ،للقَضيَّة
 .راهنيلة والَبمِثاَألعانة ِبسِت واالفصيٍلَتها ِبرِحة وَشَدعدَِّتوضوع املُوانب املَ َجشِةناقَلى ُمركيز َعوالتَّ
قاالت املَو حرير أَة التَّئاَسرهة ِلوجَّسائل املُ الرَّطاِرأيت يف ِإد َت ما قَُتناقُِِش قَضيَّةيت ة الَّنشائيَّ اِإلواضيُعواملَ
 .ةفيَُّحالصُّ
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 دة   واِحظٍرة َنجَهح ُوطَر َيصٌَّن: لّوج اَألموذَالنَّ
 
 ص النَّيكلَُه
 : ِمن القَضيَّة املَطروحةبو الكاِتث أَحدَِّت املَُفوِق َمُنبيِّة ُتيَّوضيِح َتبارةٌِع: ةَمقدِّاملُ

 .رين اآلَخل مَعواُصلتَّ ِلاًرورّي َض باَتيٍة ثاِنغٍة لَُملَُّّع َتنَّأَقول ِب َيذيالَّأي ق الرَّواِفبع أُالطَّي ِبنِّإِ -
ديد مع اجلَجَت يف املُاًّيلِّر كُِهنَصن َيهاجر أَلى املُ َعنَّأَل ِبأي القاِئلرَّافق اوك ال أُ َشين دونَنَّإِ -

 .ةلحوظَجاحات َمق َنحقِّي ُيكَِل
 
 طيعسَت َي.ةئيسيَّفردات الرَّلُم ِلعريٌفح وَتطَرُتيت َسفكار الَّ اَألُزا موَجيه ِفأَو أكثَرة ملَُجليها َتكَما 
 . أَو املُسَتمعئقاِر الَفعاطُ َتُهُبرة ُتكِسثَِّؤ ُمكرٍةِفِب ُيلقي ؤاالًح ُسطَرن َيأَث تحدِّو املُ أَُبالكاِت
،  والثَّقايفكريه الِفخزوِن َملَّكَُوة ماعيَّجِتة واالارخييَّه الّتذوَرل ُجأِصسَتن َيطيع أَسَتا َيّنن ِمَم -

جب ذي َيمن الَّو الثَّهذا ُه أَ آخر؟لٍدىل َب ِإصولُوالد جرَُّم ِبهقاليِد وَتهعاداِتماضيه َور ِلنكََّتَيَو
 ه املهاِجر؟عدفَن َيأَ
ة وَرثَى ِبسّما ُيمب واِكُيليها ِلى َعرّبيت َته الَّقداِتعَته وُمِمَين ِقخلي َعنسان التَّلى اِإل َعَينَبغيل َه -

 علومات؟ املَ
  
ظر ة َنجَهُوم دَعيت َتوالَّة قيَّنِطحة وَمفكاراً واِضأَح طَريت َتقرات الَّة من الفَجموَع َم:وضوع املُلُبُص
ضفاء ة وِإكَررح الِفَشة ِلَعقِنراهني املُ والَب احلَقيقيَّةاألمثلةعانة ِبسِتجب االما َي كَ.ثتحدِّو املُب أَالكاِت
ة اليت ئيسيَّة الرَّملَالل اجلُن ِخديدة ِم َجٍةقَرح يف فَطَرة ُتديَد َجٍةكَر ِفلُّ كُ.هاضموِنلى َمة َعيَّصداِقاملَ
ل جَعتحدث وَتو املُب أَالكاِتأي َرَو رَحز طَعزِّم وُتدَعي َتفاصيل التَّليها التَّقرة َتة الفَداَيب يف ِبُتكَت
 .قنعاً ُمُهالَمكَ
 

لى د َعشدُِّتَوأو املُتحدِّث ب الكاِت ظِرة َنجَهُو َوفوِقز َمعزِّوضوع وُتص املَلخُِّتبارات ِع: مةاخلاِت
 :فكارن أَرحه ِم ما طَِةمهيَّأَ
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عليم  التَّرُصت فَُروافَ َتن ِإالّص ِإقلََّتن َتمع لَجَتبقات املُ طََنية َبتواجَدة املُوَّاهلُ نَّأَح  الواِضَنِم -
 .مييزال َت ِب يف املُجَتمعرد فَلِّكُساٍو ِلَت ُمكٍلَشمل ِباين والَعّجاملَ

 لةَشِكُمة ِلمليَّلول َع ُحجل إجياِدن أَِمنا  طاقاِتلَّ كَُفوظِّن ُن أَوى ِساًيارنا َخماُميس أَذا لَِلَو -
 .خالقياَألجِتماعي َوالفَساد اال

 جميِع ِلةًتمّي َحرورةًح َضَبصسترايل أَمع اُألجَتهار يف املُنِص االنَّأَ ِبُدِقعَتأَ، الم الكَةُالَصُخ -
  .ثناءال اسِت ِبثنيِةات اِإلّياجلاِل

 

 :ةلغويَّ الُّفاُتالصِّ
 هالِمكَ ِلةً عامَّةًَربم َنشاُؤالتَّ وب أََضالَغ ورح أَاملَ وة أَخرَي السَُّنث ِمدِّتَحاملُ وب أَ الكاَتذُِختَّد َيقَ
ي قّتلَلى املُ َعمٌّاه ثُريأما َتُه لَالِم الكَسلوَب وأُصِّ النَّربةَ َننَّأَ َوةًخاصَّ، هقُّهذا َح َوصلنَّ ِلناًعيَّ ُمهاًجَُّووَت
 : استخداميضاًليه أَما َع كَ.
 
 : أو املتحدِّثبظر الكاِتة َنجَهُومن علومة ض املَعِريت َتة الَّيَِّمساالمل اجلُ •

 .صر هذا الَعزةُيِّة َموملَالَع -
 .ربى كُةٌكذوَبة أُرأ واملَجِل الرََّني َبساواةُاملُ -
 .واِقِعناكان يف ا َميس هلَة لَاَنّن َرعاراٌتة ِشيَّقراِط والدُميةُيَّرِّاحلُ -
 

 :ضوحُوث ِبحدَِّتاملُ وب أَظر الكاِتة َنجَه ُوَتعِكُسفردات ُمَو باراتِع •
يف م ِهِتَيوِعباب وَتالشَّوجيه َتِل يف غاَيٍة األمهِّّية بالنِّسبِة  دوٌرإلعالِمِل نَّأَ ِبقُدعَت أَاًّيخِصنا َشأَ -

 .مور اُألِفلَخَتُم
ها جهوِدها وَم طاقاِتلَّه ُججَِّون ُتة أَعموَررجاء املَى أَّتنسان يف َش اِإلقوِقات ُحمعّيلى َجَع -

  .لَه ةَناآلِمة َورَميياة الكَأمني احلََت َو ِمن كافَّة أَنواع االسِتغاللفلة الطِّحماَيِل
 .ماٍمّي اهِتة أَلبيئَا عريونَناساً ال ُي أَُدِجن َن أَِنحِزاملُ َوِفؤِس املَُنِم -
 

 :ةيَّحوِرة اِملضيَّحو القَ َنثدِّتَحاملُ وب أَ الكاِت َوَرأيعور ُشَتأكيِدلَِ قطلَ املُفعولُاملَ •
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 .عاًفضاً قاِطه َرُضرفُكري وَنزو الِفهذا الَغض ِلِفنَتن َن أَميعاًينا َجلََع -
غَري ُمبالَني ِبالتَّغُّريات ، فَُمنذُ فَترٍة َوَنحُن ناِئمَني َنوماً َعميقاً، ِتنا هذاَيجب أَن َنسَتيِقظ ِمن ُسبا -

 .قاًيِّالَّيت ُتحاِصُرنا ِحصاراً َض
   
 :جتاِئسباب والنَّ اَألَنيبط ما َبات الرَّبارِع •

 .هال ذاِتشاِكميعاً يف املَعنا َجقَ َوالِّإ املاضي َوَنر ِمَبخذ الِعميع أَلى اجلََع -
 .ةكَمِحها ِبَعل َمعاُمالتَّأ ِببَدن َنب أَِجذا َيلينا ِلها َعفَست َنَضَرد فَة قَوملَالَع -
 عيُش َيرُدح الفَصَب وأَطرياً َخيرياًغ َتفاهيَمت املََرغيَّذ َتِإ، يٍءَشفيد ِبن ُية لَوروثَم املََيالِقث ِببَُّشالتَّ -

 .نا هذاصِرَع ِلو صاٍحلما ُه َوٍلصِّأََتو ُم ما ُهَنية َبَرياحلَياع َو الضََّن ِمٍةالَيف ح
 

 :قراتفكار والفَني اَألبط ما َببارات الرَِّع •
 .صٍر َعلِّد يف كُتواِجنساين املُر اِإلطوُّ التََّن ِمزٌء ُجداثةُاحلَ، ىل ذلكة ِإضافَاِإلِب -
 .رينهاِجن املُ ِمِريثلكَ ِلةًزَم أَلُشكِّماء ُينِتاال َوِةيَِّو اهلُفهوُمح َمصَبأَ، لى هذاة َعالَوَع -
يت معات الَّجَت يف املُةً خاصَّألوٌف َممٌر أََوُهة لَماعيَّجِتقاليد االلى العادات والتَّد َعمرُّالتَّ نَّما أَكَ -

 .َعلى احلُريَّة يف التَّعبري والتَّفكريت اعتاَد
هل ل اَألجاُهىل َت ِإعوُدهذا َيَو، اهحلّري َمم يف غَِهبناِئة َألسَبالنِّ ِبهِل اَألعاُتوقُّ َتكونُ ما َتباًغاِل -

 جيِل َو اآلباِءيِلني ِجهداف َب واَألَألفكاَرن اباُيَتة َوعيشيَّ املَِةالف البيئَخِتالجيال َوني اَأل َبِةوَِّللُه
 .بناءاَأل

 
 :قناعسلوب اِإلأُ •

عود ن َت لَوعيٍة َتملةُها َحنَِّإ. ةقافيَّملة الثَّيف هذه احلَك شاِرُين أَ معجَت يف املُرٍد فَلّكُ لى َعبَجي -
  . كنيشاِرلى املُدة َعالفاِئ ِبالِّإ
ن الّ أَها ِإِرقدوَم ِبيَسلَالَّيت ة يَّقليِدتَّالفكار اَأل هِذهفض رن َن أٍَمعلَِّتُمَو  واٍعشباٍبينا كَلََع -

 .راءىل الَونا ِإعيَدُت
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عطي ث وُتحدَِّتاملُ وب أَ الكاِتأي َرُمدَعَتيت ة الَّقيقَومات الدَّعلاملَات َوّياإلحصاِئة ِبعاَنسِتاال •
 :هالِمكَ ِلةًيَّصداِقَم
 .ةئَاِملني ِبّتت السِّعدَّد َتسترايل قَع اُألَمجَتالق يف املُ الطَّةَسَبِن نَّإِ -
 .ةربيَّمعات الَعجَت املُعِضة يف ِبئَاِملبعني ِبىل السَّت ِإصلَد َو قَباِبني الشَّ َبطالِة الَبسبةَ ِننَّإِ -
 .ةيَّويِتة الكُرأَلَمجنازاً ِل ِإعدُّة ُييَّويِتة الكُكوَماحلُ ة يفزيَرب َونِصة يف َممرأَ أَوَّل ِإعيَني َتِإنَّ -
 .اًّي تارِخيثاًَدة َحعوديَّة السُّربيَّ الَعةكملَة يف املََع جاِمِةرئيَسة كَمرأَعيني ِإ َتعدُُّي -
 .ضاِء ِوساَم َشَرٍف َعلى كَتِف احلُكوَمةُيعَتَرب ُدخولُ املَرأَة املَصِريَّة َحقلَ القَ -
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 :ؤالالسُّ
Modern technology helps reduce the pressures of life on the individual. Do you agree? 

 

 : ةموذجيَّة َنجاَبِإ
 
قة لِّتَعلك املُ ِتةًخاصَّ، ةلميَّالِعة َوليََّمرد الَع الفَعباِء أَخفيِفة يف َتة احلَديثَ التَّقَنَيُمساِهد ُتقَ
لق القَغوط َوضُّة الطأَن َو ِمدِّلى احلَ َعٍةَر قاِدُريك غَ َشها دونَنَّلِك، ةناَعالصَّلوم َوالُع جاالِتِمِب
 . طالقاًي ِإأْق هذا الرَّواِفنا ال أُأَذا فَِل. ة اخلاصَِّهِتيايف َحرد ن الفَماالِز ُيلذَْينفسي الَّالنَّ
 
ياة  احلَماِتلَزسَتوفري ُم َتِةروَرن َضة َعَجاِتة ندَّ ِعلَشاِكن َمعاين ِمُي، نا هذاصِر يف َعرَدنَّ الفَإِِ
ه  لَُنمَِّؤ ُيزٍقر ِرصَدن َمر َعِمسَت املُحِثلى الَب َعٌرجَبو ُمُهفَ. أوىَم َولبٍسَم َوٍلأكَن َمة ِموميَّالَي
 ُحطَم َيَحصَبل أَة َبسيطَياة الَبات احلَّيساِسأَفي ِبكَتد َيُعم َيلَذ ِإ. هويذَِله َوفِسَنرجوها ِليت َي الَّياةَاحلَ
 زٍةجِهأََو ارٍةسّي َوحاسوٍب َولويخََن  ِميٍّصِرَع َوديٍد َجُو ما َهلّ كُناِءِتاقْ ِبةَ املوَضَبواِكن ُيأَِب
فسي  النَّغِط الضَِّةَريَتن َو ِمزيُدها َتوِرَد ِبةُديث احلَةُيَّقن التَّراعاُتِتْخه االهِذَو. ثريها الكَِريغَ َوٍةليَِّرتَم
 ِمَدة َعشَي ِخرٍِّمَتُمس ٍروتَُّت َوٍم داِئٍبقَُّر َتِة يف حالَُهُنسِكُتَو، هاراَءهائي َوِنال الّلهِثن الَّج َعاِتالّن
ن ن أَدالً ِم َبةفسيَّالنَّة َويَّادِّ املَغوطُيه الضَُّدم لَراكََتكذا َتَهَو. صِربات الَعطلََّتأمني ُم َتِهِتطاَعِتاْس
 .لِّقَت

 
لى  َعُضفِرَيلذي اََّو معاِتجَت املُةَبيَّ غاِلُمحِكذي َي الَّيُّبِق الطَّظاُم النِّناَك ُهلسب َبَح هذا فَيَسلَ
ذا ِل.  الَمجاالِت احلاِصلَة يف َشّتىراتغيُّة التََّبواكََم ِبُه لََحسَمُي ِلاًنّيقَ ِتِهفِسن َن ِمَروِّطَن ُيأَ رِدالفَ
ن  أَةَغَيم ُبِهِتَعصاَرُمَوَحّتى رين  اآلَخَع َمِسنافُ يف التَّماِكِهْنىل االها ِإدواُتأَ َوديثةُ احلَةُقنيَّ التُِّهُعدفََت
 هراِتُدقُه َوِت راَحساِبلى ِحَعذِلك  ن كانَِإ َورطوَِّتاملُع َمجَتىل املُ ِإماِءاالنِت ِبديٌر َجُهنَّأَ ِبَتثِبُي
 .ةفسيَّالنَّ
 
رين  اآلَخَع َمِلواُصلتَّعة ِلنوَِّت ُملَساِئ َورِدلفَ ِلُروفِّة ُتديثَة احلَقنيَّ التِّنَّن أَ ِمغِمالرُِّب، لى هذا َعالوةًَع
ف اهلاِتلة يف ثَِّمَتاملُ صاِلتِّ االزِةجِه أَِثحَدو أَة أَبوتيَّنكَكة الَعَب الشَّالِلن ِخ ِمَك ذِل كانَواًءِس
 اإلرهاِق ِبعوِرىل الشُّه ِإي ِبؤّديت ُتالَّ ةماعيَّجِته االعباِئ أَِةطأَن َو ِمتاتاً َبلُقلِّها ال ُتنَّ أَالِّإ، ويلَاخلَ
 ُدِمعَت َيُهلُجَعَت َوٍةَي ناِحلِّن كُ ِمُهُرحاِص ُتيثَُح، ةًدَّها ِحزيُدَت، كِسالَعل َعلى َب. قلَالقَ َوفسيالنَّ

 
 
ة  وجَهنبيِّمة ُتقدِّاملُ
 ب ظر الكاِتَن

 
 
 
 
أي م الرَّعاِئَد
غط الضَّ: طروحاملَ
 ياملاّدعيشي َواملَ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ماعيجِتغط االالضَّ
 
 
 
 
 
 
 
 فسيغط النَّالضَّ
 
 َنيبط َب الرَّباراُتِع
 تائجالنَّسباب َواَأل
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 اًّيفِسر َنثَّتأََي َو ِمَن األجِهزة احلَديثِةهاِريغَ َواإلنترِنت خداِملى اسِت َعُندِمذا ُي ِل،اًّيلِّ كُماداًيها اعِتلََع
 ٍةراقَب ُمداةَ أَباَت، صرات الَعنّيقَ ِتِثحَدأَ حُدأَ، ويلَ اخلََف اهلاِتنَّما أَكَ. هاُتدَم ِختلَطََّعَتكُلَّما 
ى و حّت أَِصخلُّالتَّلى  َعٍر قاِدَري غَيضاً أََو ُهذي باَتالَّ ِهِلحاِم ةَصوصيَّ ُخِهراِقاخِت ِبٍسجسَُّتَو
  . ردلى الفَ َعغوطُت الضُّزاَد، سواِق يف اَألديٌد َجوٌع َنَرَهما ظَلَّكُفَ .نهِم روِباهلُ
 
 ِةدَّ ِحخفيِفيف َتِفعالً  ُمساِهة ُتديثَة احلَقنيَّت التِّن كاَن ِإ،وه ُهفَس َنُحطَر َيذيؤال الَّالسَُّو
عنوي املَفسي َوغط النَّن الضَّج َعاِتحار النَّنِت اال حاالَتُدِجن َنذَ ِإَمِل، ردعانيها الفَيت ُي الَّغوِطالضُّ
ن  ِمخفيِف التَّةَضيََّر فَنَِّإفَ، ُدواِئة فَقنيَّ التِِّههِذت ِلكاَنأَنا أَعَتِقد ِبأَنَّ َحّتى لَو ر؟ ِمسَت ُمٍدزاُييف َت
  .طالقلى اِإلحداها َع ِإتيَسلَ غوِطالضُّ
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 فساٌرسِتا: مةاخلاِت
 دعُماجي َينتاسِت
 قه  واِفُيأي َوالرَّ
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 وضوعلَم ِلشةًناقَح ُمطَر َيصٌّن: اينالثّ جموذَالنَّ
 
 ص النَّيكلَُه
 ليش فيما َيناقَح وُتطَرُتأي َس يف الرَّالفاٍتخِتاجود ُود ِلمهُِّتوضوع َو املَفعرِّة ُتعامَّة باَرِع: مةقدِّاملُ

 :من النَّص
 يف َتعدُّد الثَّقافات ةضيَّ قَولَ َحُفِلخَتة َيقافيَّالثَّة َوماعيَِّتجه االبقاِت طَِةكافَّمع ِبجَت املُزالُال َي -

  .سترايلع اُألَمجَتاملُ
  يف العاملَشكاالً ِإُبسبِّ ُتزالُيت ال َتالَّنسان قوق اِإلة ُحضيَّ قَولَ اآلراء َحَن ِمديُدد الَعيوَج -

 .ثاِلالثّ
ر طوُّ التَّلِةسأَ َمشِةناقَىل ُمدعونا ِإيت َتة الَّلبيَّالسَّة َوابيَّسباب اإلجي اَأل مَنثُري الكَناَكُه -

 .كنولوجيالتِّ
 
 َن ِم حيثُمٍةنظَّ ُمطريقٍةِبة ئيسيَّفكار الرَّ اَألطرُحيت َتقرات الَّ الفَة مَنجموَع َم:وضوع املَلُبُص
الل ن ِخها ِمشِتناقَُم ِبدِء الِبمَّة ثُتالَيَت ُماٍتقرل يف فَوَّأي اَألم الرَّدَعيت َتفكار الَّميع اَألرح َجن طَمِكاملُ
و يضاً ُهز أَاجلاِئَو.  أُخرىةتالَيَت ُمراٍتقَ يف فَ،رأي اآلَخدعم الرَّو َتها أَُضناِقيت ُتفكار الَّميع اَأل َجرِحطَ
ذا ِل. عاًر َمَخأي اآلل والرَّّوأي اَألرح الرَّالل طَن ِخ ِمواِحدةة كَرشة ِفناقَُمرة ِلقَ فَلّ كُخصيُصَت
 .  َمعاًهااِتإجيابَيها َواِتلبّيَسها ِبُجعاِلُتة َوديَد َجةًكَر ِفةدلى ِح َعرٍةقَ فَلُّناول كَُتَت
 ،فكار اَألرِح يف طَالًكون عاِدن َيب أَلى الكاِتَع، ةضيَّشة القَناقَة يف ُمبَعتَّة املُريقَن الطَّظر َع النَّغضِِّبَو
 ُمِستََّي يف اآلراء فَنٌواُزناك َتح ُهصِبُيني ِلجاَهتِّال االد ِكؤيِّيت ُتفكار الَّ اَألَنِمذاِته  دَدص الَعخصِّن ُيي أَأَ
 . ةطلوَبة املَيَّصداِقاملَة َويَّوضوِعاملَ ِبصُّالنَّ

 ٍةقطَُن وة أَكَر ِفلِّكُدة ِلِرنفَة ُمقَر فَُدحدِّن ُيأَ َوداًيَِّج ُهفكاَر أَنظيَمب َتلى الكاِتحوال َع اَأللِّيف كُ
 .راهنيالَبة َومثلَاَألِب عٌمَد َوةكِرلِف ِلرٌحَشَو رٌضها َعُعتَبَيَوة ئيسيَّة الرَّملَاجلُ ِبأُبَدَت، ديدةَج
 

 َيبِدن ُيا أَّمب ِإلى الكاِتذا َع ِل.ةيَّضاِئعة القَرافَعد املُ َبكِماحلُ ِبطِقة النُّثاَبَم ِبِي ِهرةقَ الفَِههِذ: ةَماخلاِت
م قدِّن ُيو أَ أَغَِريها  دونَظٍر َنِةجَهُو ِلِهياِزِحنا ن َعَفكِشن َيو أَت أَيت طُِرَحة الََّشناقَن املَُع ِجاِته الّنأَيَر
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ن ا أَقًطلَجب ُمقرة ال َي الفَِه هِذنَّكر أَالذِّ ِبديِر اجلََنِم. قبالًسَته ُمعلَن ِفمِكة ما ُي صيَغُدحدِّ ما ُيراحاًقِتِإ
 :آراء َوفكاٍرن أَ ِمقاًسَب ُم طُِرَحِلما فقاًِوة هاَيالنِّب كَتن ُتأَ جبل َي َبديدة َجفكاٍر أَِةيَّأَلى وي َعحَتَت

 ذُأُخه َنفِس َنقِتيف الَونا َومعاِتجَتلى ُم َعِع الواِقتغيِريالَّل ِبقَبَنف َوِرعَت َننب أَِجنا ِينَّأَ ِبُدِقعَتذا أَلِ -
 . نايِمِقنا َوقاليِدَتنا َو حياِتطََم َنُبناِس ما ُينُهِم
َجميع لى َعِلذا  ةًيَّتِمَح  ُمناقََشِة الثَّواِبت الِفكِريَّة باَتتةَلَسأََم نَّأَ ِبِح الواِضَن ِماًخريأََو -

 . التَّعاُمل َمَعها هبدوء وِبَحذٍر يف آٍن واِحد املُجَتمعات
 نَّ أَالّة ِإيَّضاِئنوات الفَالقَباب ِبق الشَّلَُّع َتثَرِإج نُتد َتيت قَة الَّلبيَّثار السَّ اآلَنغم ِمالرُِّب، تاماًِخَو -

 يف ّيةًِلَج أَضَحتيت  الَِّهزاِتيَِّمن ُمي َعخلّو التَّظيم أَراع الَعخِتن هذا االغاضي َعحيل التَّسَت املَُنِم
 .قاشهذا النِّ

 

 :ةلغويَّ الُّفاُتالصِّ
ح طَريت ُتفكار الَّاَأله هِذة َوعيَّ واِقفكاٍرأَلى  َعهاضموِنَميف  ِةنشائيَّ اِإلواضيِعاملَ  هذا النَّوع ِمَنُدِمعَتَي
ع قاِئالَوب ِبها الكاِتْمدَعم َي لَن ِإٍة قيَمال ذاَت َوةًَرؤثِّ ُمكونَن َتلَ، هاقِضِلَنأو كرة ِفال ِزيعزَت ِلواَءِس
ه وِنن كَ ِمغِمالرُّم ِبخَدسَتن ُيفروض أَ املََنذي ِم الَّسلوُباُألَو. ةلموَسراهني املَالَبة َوقيَّنِط املَسباباَألَو

قعاً  َوَركثَها أَلُجَععقيد ما َي التََّنفيها ِم مالًُج َوعابَري وَتسيطٍةري َب غَةًَغن لُضمََّتد َي قَ،اًّيوضوِع وَماًحواِض
  قناٌع فيه ِإويٍَّغ لُسلوٍب أُلى َعُدِمعَتذي َيو الَّد ُهيِّنشائي اجلَوضوع اِإلاملَ نَّأَد ِبِجذا َنِل. ئلى القاِرَع
ب ِجَي،  هذالّ كُتحقيِقِل َو.صف النََّدَهضمون َوَمق َووافََتا َيّم ِمةطروَحاملَ ألفكاِر ِلرٌحَش ووصٌفَو
 :نضمََّتن َيص أَلى النََّع
 
 :طروحةة املَكَرب الِفَسعل َح الِفيِغ ِصَتَنوعاً يف •

ل ها داِخكنَّه ِلثلَل ِمعَمرأة َتاملَل َوِرت املََجويلة خاِر طَساعاٍت ِللُعَم يف املاضي َيلَُج الرَّيناأََر -
 ساعاٍتعمل ِلَتأَصَبَحت ة رأَاملَ نَّولِكرتل  املََجل خاِرعَمزال َيل ال َيُجرى الرَّ اآلن َن.رتلاملَ
 .ه ِلل داِخطَو أَساعاٍتَوِلرتل ج املَويلة خاِرطَ

كَما َتَضُعُه يف ، ر ِبها املَرء أَزَمةً يف ِعالقاِتِه َمَع اآلَخرينَتخِلُق الضُّغوطُ  املَعيشيَّة الَّيت َيشُع -
 . يف َحياِتِه الَعمليَّة أَو اُألسِريَّةِسواء، تَّخاذ القَرارَتطلَّب اَمعِضلٍَة يف املَواِقف الَّيت َت
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 :دةحدَّري ُمب غََسو ِنيات أَمِّن كَر َععبِّيت ُتفردات الَّاملُ •

  . ماّديجٍر أَ دونَن كانَِإه َوَجل خاِرَملى الَع َعيِتيف الَب ملَ الَعلَنفضِّ ُيساء النِّةَيركثَأَ -
 .ةياضيَّم الرِِّهحالِم أَحقيِقهم يف َتُدساِعُتطات َسشَِّناملُنَّ أَ ِبُدِقعَتباب َيشَّال عَضَب نَّإِ -
لف خَت ُمَربتها َعثَواَر َتقاليَد وَتعاداٍتِبت ُمَتَمسِّكةً ما زالَنا معاِتجَتن ُمظمى ِمة الُعبيَّ الغاِلنَّإِ -

  .جيالاَأل
 

 :ة اآلراءديَّعدُّ َتُنبيِّبارات ُتِع •
فكري التَّعبري َوة التَّيَّرُِّح ِبُقعلََّتيت َت الَّلَك ِتةًة خاصَّخصيَّة الشَّيَّرِّة احلُسألَ َمولَ َح اآلراُءلُفخَتد َتقَ -

 . ةقيَدالَعَو
 حاّداً يف الًَدب َجبَِّسزال ُية ال َيرأَاملَ َوِلُج الرََّني ما َبِةالقَ الِعولَة َحثَتواَر املُيوِد القُ مَنِررَُّحالتَّ -

 .ةربيَّنا الَععاِتَمجَتفني يف ُمقَّاملثَثني َو الباِحوساِطأَ
 

 :ظرة النَّجَهة ُوَيقِوَتقرات ِلالفَفكار َوني اَألما َببط بارات الرَِّع •
ت َعقَا َوملَّة كُقَريعوب الفَنها الشٌّعاين ِميت ُتآسي الَّ املَُمخََّضَت وَتُرق الفَزداُد َي،ىل هذاِإ ِةاإلضافَِب -

 .ةبيعيَّ طَةٌثَكاِر
 لِّىل َحجه ِإوََّتربى ال َتل الكَُوالدُّة َوناعيَّل الصَِّو الدُّهوَدرى ُجَنما نَّسب وِإَح فَيس هذالَ -

ها  طاقاِتلَّل كُبذُ َت ُجذري لِكنَّهاكٍلَش ِبالِثثّ ال العاملَِلَوض يف ُدَراملَهل َواجلَقر َوة الفَلَشِكُم
 ياِةن َحغلى ِم أَ وِرجالَها ةياسَّ السِّنَّأَكَة َويَّكوِمات احلُريغيالتَّة َوياسيَّ السِّركاِتصد احلََرِل
 . العادينساناِإل

 
 :رأي اآلَخ الرَُّمقدُِّتبارات ِع •

  .هافِسلى َنة َعقَِلنَغ املُلَك ِتةًعوب خاصَّ الشَُّن ِمثَري الكَة هذاوملَ الَعظاُم ِنفاَدأَ، خرىأُ يٍةن ناِحِم -
 لٍدىل ِبته ِإجَر ِهثَررد ِإنها الفَعاين ِمُييت ة الَّلبيَّاآلثار السَّ  مَنالَعديُد ناَكل ُهقاِبن يف املُلِكَو -

 .ريٍبغَ
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 هجاً َنُجِهنَتت َتما زالَ ةًفَِلخَت ُماًقطارأَ نَّ أَالِّإ، ِةَنلَم الَعحَو َناًّيِم عالَاًهجَُّو َتناَك ُهنَّن أَ ِمغِمالرُِّب -
  .ةيَّماِعجِتاالة َوياسيَّها السِّالِتعاُم َتِمعظَ يف ُماًّيِدقاِئَع
ِمن  غِمُرِبَو، سترالياأُ كٍَةول يف َدلمي ِسٍشعاُين َتل اآلن ِمحُصا َي ِملوإن َنظَر املَرء بإمعاٍن -

ناك  ُه ما زالتنَّأَرى ِبَن، م العالَة مَنقَرِّتفَ ُمناطَق يف ِم َعنهاُعُيسَميت ُتشاَهد و الَّنِفالُع رظاِهَم
 .ماروت والدَّن املََعكُلَّ الُبعد  ٍن بعيٍدآِمَو  ُمشَتركيٍشَعة ِلقيقيََّح وادُرَب
، ة يف َبلٍَد ِمثل أُسترالياالثَّقافَيَّة واملُعَتقدات الدِّينيَّات ّيلِفاخلَة َورقيَّات الِعثنّيع اِإلنوُّن َت ِمغِمالرُِّب -

  .يَّةُ الَوحيَدة الَّيت َعلى أَساِسها َيِتمُّ التَّعاُملَ َمع اَألشخاصِو اهلَُينة ِهواطَد املُِجَن
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 :ؤالالسُّ
"Today's societies enjoy unlimited freedom of expression". 
Write an essay for your class teacher in which you discuss this statement. 

 

 :ةموذجيَّة َنجاَبِإ
 
 ِةريَُّحها ِبعُض َبُعمتََّتما َتيَنَبفَ. بٍري كَدٍرقَوم ِبمعات الَيجَت ُمَنية َبتاَحات املُّيِر احلُُبَس ِنفاوُتَتَت
 غِمالرُّبَِّو. ياةاحلَ موِرط أُبَس َألٍدقاِت اْنِةلَمكَو ِبلَه َوفوُّها التَِّريلى غَب َعصُعَي، طاقة النَِّع واِسأٍيَر
، ةديثَصال احلَتِّل االساِئب َوَبَسر ِبلى اآلَختاح َعنِفال ِلةًرَض ُعُركثَت أََحصَبمعات أَجَت املُنَّن أَِم
 َن ِمديِد يف الَعةًماعيَّجِتا َوةًكريَّ ِفةًزَمل أَكَِّشزال ُينها ال َية ِمقَطلَ املُةًخاصَّ َوِةريِّ احلُفهوَم َمنَّ أَالِّإ
 .ها لَساراًَم َوةًياَسة ِسراطيَُّميق الدَِّن ِمذُِختَّيت َت الَّلَكى ِتّتَح، رةعاِصعات املَُمجَتاملُ
 
 ،أي الرَّيِةرِّ ُحياِبلى ِغ َععيٍد َبٍنَم َزنذُُم َو َتحديداًةُربيَّالَع َوةً عامَّةُرقيَّ الشَّمعاُتجَتت املُتاَداْع

 ))مرََّح املُثَلَّثَاملُ(( راُق اخِتيثَُح ،ةينيَّالدِّة َويَّنِساِجلة َوياسيَّمور السِّاُأل ِبُقلََّعَت فيما ِيةًخاصَّ
ة ينيَّ الدِّساُتسََّؤ املُُبلَعَتَو .ياتَوسَتميع املُلى َج َعرفوٌضة َمياَسالسِّ َويِنالّدنس َواِجلل ِبمثَِّتاملَُو
 َكِلبذَو املُخاِلفة  اآلراءمِع يف قَلحوظاً َموراًة َدولَسات الدَّسََّؤ ُمِبجاِن ِبةُيَّياسحزاب السِّاَألَو
 .ةتاَحة املُيَّرِّة احلُسَب ِنقليِصيف َتِهُم ساُت

 
 صُُّخة فيما َيحدوَده املَن آراِئ َعَرعبِّن ُيأَِبرد لفَ ِلُحسَم ُيِةريَّ احلَُن ِمٍش هاِمجوِدن ُو ِمغِملى الرَُّعَو

 ُعمَن ُيرامُجالَب َوفالُماَألر َوصاَدت ُتال زالَ َبُت الكُنَّ أَالِّإ، ةماعيَّجِتة االقافَالثَّقاليد َوالتَّالعادات َو
 ِهبعاِد أَلِّكُ ِبرُّاحلُ ُركُالِفَو، جوِنم يف السُِّه ِبجَُّزأي ُي الرَّصحاُبأََو مونهاَج ُيفونَقَّثَاملَُو، هاثَُّب
 .راسٍةَشب ِبحاَرُي

 
ن  ِمدِّ يف احلَُّمساِه ُيٍةبقيَّطَ َوٍةيَّكوِرذُذاَت َتركيبٍة  ةُربيَّ الَعمعاُتجَت املُونُكَل سب َبَح هذا فَيَسلَ

 ِمَن ةَح الكاِدةُيَِّبالغاِل َوةُيَّرِق الِعياُتلِّقَاَأل َوةُرأَ املَيثَُح، أية الرَّيَّرُِّحَجميِع احلُرِّّيات ال ِسيَّما 
وَتأمِني  وفِريَتكومي ِلعم احلُى الدَّّتال َحأي َون الرَّعبري َع التَّدواَتأَ ُكملُال َتَو َعفَةٌضُمسَت املُواطنني

  ُحرٌٌّرنَبال ِم َوو قَضاياها أَماموِهلى ُه َعوَء الضَّطُلَِّس ُيعالٌمال ِإفَ. رار القََزراِكىل ِمصول ِإل الُوُبُس
 .طيع ِمن ِخالِله التَّعبري َعن رأِيهاَتسَت

 
 
 عريُفَت: مةقدِّاملُ
قاش ة النِّضيَّقَ
فكار َألد ِلَتمهيَو
 ةئيسيَّالرَّ

 
 
 
 :ةئيسيَّ َركرةٌِف
ة يف ريَّ احلُياُبِغ
 رقي الشَّمع جَتاملُ
 
 
 
 
 
 مةلة داِعمِثأَ

 
 
 
 
 
 
 :ةئيسيَّ َركرةٌِف
بقي  طَجتمٌعُم
 كوريذَُو
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ة رديَّة الفَيَّرِّاحلُها ِبثيالِتن َمز َعميََّتيت َتالَّ ةَيَّرِبمعات الَغجَتاملُِبأَنَّ د ِجَن، خرى أُيٍةن ناِحِم
ن  َععبِري يف التَّقةًطلَ ُمةًيَِّر ُحُكملُخرى ال َتي اُألِه، ةُياسيَّ السِّةُقراطيَُّميالدَِّوَتحكُُمها ة ماعيَّجِتاالَو
ما ُهة ولَ الدَّمؤسَّسات َوسياساِت لِّ يف كُُمحكََّتيت َتة الَّيَّاِلأمسالرََّو، لِّقسَتاملُري  غَعالُماِإلفَ. أيالرَّ
 ُدِمعَتَتَو، ةٌيَّسِبأي ِنن الرَّعبري َعلتَّ ِلةُباَح املُةُيَّرِّاحلُفَ. هاهاِتجَُّوَتية َورِّ احلُِه هِذةَساَحدان َمدَِّحن ُيذالالَّ
 . ُه لَرويَج التَّراُدذي ُي الَّكِر الِفلى َعُرِصَتقَتنها َوديث َع احلَراُدضايا املُ القَلىَع
 
 َدقاِئ الَعصُُّخ فيما َي واِسعةُ النِّطاِقأٍيرَّ يةُرُِّحة َوقَطلَ ُمبُه ِشةٌنسيَّ ِجيةٌرِّد ُحواَجَت َتفي حِنيفَ
كاُد أَن َيكونَ َي جوماًى ُهرَن، ِةَعالِذ الَّحياناًأَة َوحدوَدَمالة الَّشناقَلُم ِلةًرَضت ُعَحصَبيت أَالَّة ينيَّالدِّ
 ُقرَّطََتما َيحيَنَو .هاكاذيَب أَُفكِشَية َويَّمور تارِخية أُيَّصداِقى َمّدَحَت َيو فيلٍم أَتاٍبلى ِك َعاًسِرَش
 قصوداًَم اًّيعالِم ِإعتيماًَت َوداًمََّعَت ُمضليالً َتُدشَهَن، ةربيَّل الَغَو الدُِّههِذ ِلِةجيَّ اخلاِرياساِتلسِّ ِلمُراَأل
 . الضَّخَمةةيَّعالِمسات اِإلسََّؤ املُاِتهع َتَوجُّ َمَفلَن اخَت ِإةً خاصَّرِّ احلُأيلرَِّل

 
ث حُدا َي ِإىل متُُّمال َي َوقيٍق َدُري غَفهوٌمة َمقَطلَأي املُة الرَّيَّرِّ ُحفهوَم َمنَّأَ ِبَجِلّياً  باَتخرياًأََو
أي يف ن الرَّ َععبِريلتَّة ِلتاَحة املُيَّرِّش احلُ هاِمِبَس ِنِنباُي َتغِمُرِبفَ. ٍةلََص ِبِع الواِقرِضلى أََع
 ٍةيَّ ديِنباراَت اعِتةُت أَسَري زالَها النَّالّ أَإ،  َوَملموٍسِح واِضكٍلَشة ِبربيَّالَغة َوربيَّ الَعمعاِتجَتاملُ
    .ةيَّصاِداقِت َوٍةيَّياِسِسَو

 
 
 
 
 

 
 
 :ةئيسيَّ َركرةٌِف 
 ةربيَّأمسالية الَغالرَّ
  اإلعالمَو

 
 
 
 مةلة داِعمِثأَ

 
 
 
 
 
 لخيُصَت: مةِتاخلا
 تعزيُزفكار َواَأل
طروح يف أي املَالرَّ
 مةقدِّاملُ
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Linking words and connecting expressions 
 

:قراتالفَ َوفكاِرني اَألبط ما َب الرَّباراُتِع  
 

:ةضافَاِإل َوكيدوتَّلِل) ١  
 يضاًأَ -
 ىل ِإِةاإلضافَِب -
  ناَكل ُهسب َبَح هذا فَيَسلَ -
  نَّما أَكَ -
  ن َعضالًفَ -
 لى َعةًالَوَع -
 َكذِلكَ -
 
 :نةقاَرو املُ أَضناقُ التَِّناتبيِل) ٢

 نَِّكل -
 هما َم -
  ن ِمغِمالرُِّب -
  غِمُرِب -
  غِملى ُرَع -
  ِمن غِملى الرَُّع -
 خرى أُيٍةن ناِحِم -
 وأَ -
 ّماأَ -
  مايَنَب -
  ماحيَن -
  ن َعُفِلخَتهذا َي -
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  ندالً ِمَب -
 لقاِبيف املُ -
  ن َعضاًَوِع -
 لى حِنيَع -
 يف حِني -
 
:ةلَمِث اَألعطاِءِإل) ٣  

  مثال اِلبيِللى َسَع -
  الًثََم -
 الً يف مثَِّت ُمراُههذا َنَو -
 هذالى  َعثاٍل ِمُريَخ -
  كَـ -
 
:جتاِئالنَّ َوسباِب اَألَنيبط َبلرَِّل) ٤  

  ذِإ -
  ذاِإ -
 ـفَ -
 ذا ِل -
  َكذِلِل -
 ك ذِلِب -
  نذَِإ -
  ْيأَ -
  ِمن ثَمَّ -
  أنَّ يثَُح -
 لى هذا َعَو -
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  ريِقن طََع -
 الِلن ِخِم -
  جِلن أَِم -
 بيِليف َس -
 ـفقاً ِلَو -
  لى َعناًءِب -
 َتَبعاً لِـ -
  ِطبقاً لِـ -
 ضىقَتُمِب -
 ِبُمْوَجِب -
  ىلناداً ِإاسِت -
  ـمالً ِبَع -
 نانطالقاً م -
 ىل  ِإظِرالنَِّ -
 ىل ظراً ِإَن -
  ظراً لِـَن -
 ةطَواِسِب -
 ن َعزوالًُن -
 ىل ي ِإؤّدُي -
 ي إىل ؤّدا ُيّمِم -
  نٌج َعهذا ناِت -
 ضُحمَّ يتَِّمن ثََو -
 رىَن وهكَذا -
 ساسعلى هذا اَألَو -
 َنِجُدبب هذا السَِّلَو -



 NSW Department of Education and Training 2007                     Curriculum K-12 Directorate 
 

:ِلَتوضيح السَّبب) ٥  
 يكَِل  -
 يكَ -
 لِـ -
 َألنَّ -
 ّتىَح -
  ِبَبَسِب -
 ُبْغَيةَ -

 
 واباً َجكونُ ما َيباًذي غاِلالََّو، هصوِلة ُحلَِّع َوعلدوث الِفب ُحَب َسبيِنيَتِل ِهجِلفعول َألاملَم خَدسَتما ُيكَ
؟)ِلماذا(و أَ) َمِل(ِـأ ببَد َيؤاٍلن ُسَع  

 .لملِع ِلباًلَطَا ىل أوروّب ِإبُريخي الكَ أََرسافَ -
 .هِتدََّولى َمَعبقاًء ِإياض ديقي ِر َصةَفَو َهزُتجاَوَت -
 . يلأديباًَت خِريألى التَّي َعّم أُينتَبعاقَ -
 .ُه لَراماًاحِت َواًّبُحيت رفَ غُلََخ َدي حيَنماّدَج ِلفُتقََو -
 
:فكار اَألرتيِبَتِل) ٦  

  الًوَّأَ -
 ياًثاِن -
  خرياًأَ -
 تاماًِخ -
  لِبدايِةيف ا -
  ةهاَييف النِّ -
  كعد ذِلَبَو -
  أيتها َيبعَدَو -
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  الّتايلكَ -
 ِمن ثُمَّ -
 مَّثُ -
 
: أَو الشَّرطةضيََّرلفَِل) ٦  

  يف حاِل -
  ولَ -
 ذاِإ -
  ِإنْ -
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Practice questions 
 
Write approximately 100-150 words in ARABIC. 

 
1) You have just remembered that today is your mother's birthday but you have exams at    
    school. Leave a note for your brother asking him to organise a small party for tonight. 

 
2) You have been overseas for three days. Write a postcard to a friend in which you             
    tell her/him what you have been doing and your plans for the next few days.  

 
  3) You remember that it is your father's birthday today. You call your sister who is        

    shopping at the moment to ask her to buy a gift. Write the script of the conversation  
    that takes place between you and your sister. 

 
 4) You receive a telephone call from your best friend asking you to help him/her in        

    his/her assignment. Write a note to your parents, telling them why you had to leave the          
    house suddenly. 

 
5) Write a speech that you will present to your class, about the impact of media on our lives. 
 
6) You return home from a picnic in the local park. You feel disgusted by the amount of           
    rubbish that has filled the place. Write a diary entry describing your feelings              
    regarding the issue. 
  

  7) Your friend has invited you to go out with him/her to the movies. Write an email to   
    him/her in which you apologise for not accepting the invitation, giving reasons for     
    your decision.        

 
8) Your first driving lesson was a disaster. Write a recount of what happened. 
 
9) You hear that your best friend has said something unpleasant about you. Write an email to   
    inform him/her of what you have heard and ask for clarification. 

 
10) Last week, you were engaged to be married.Write a letter to your friend overseas,               
      describing your feelings and the engagement party. 

 
11) You decide to follow a special diet and exercise program. Write a report, describing what   
      you have included in your program and justifying your choices. 

 
12) Your parents want you to go overseas to be married. You refuse as you have other plans.    
      Write a diary entry reflecting upon your parents' decision and the choices you have made. 

 
13) You have been asked to give a speech at your parents' wedding anniversary. 
      Write a speech in which you reflect on what it has been like to live in such a wonderful       
      family. 

 
14) You arrive one hour late to your school on the day of your assessment task. Write the         
      script of the conversation that takes place between you and your teacher. 
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15) You have just returned from a holiday with a group of friends. Write a recount of the trip. 
 
16) You decide to go to the cinema with some of your friends to watch a movie. Something      
      happens. Write a narrative account of the day. 

 
17) Write a personal profile of yourself, specifying why you should be nominated as school      
      captain for the year. 

 
18) Your best friend's parents have just been divorced. Write a diary entry in which you reflect 
      on the impact of divorce on the children and the family as a whole. 

 
19) Your cousin has decided to come and live in Australia permanently. Write a letter to           
      him/her familiarising him/her with the lifestyle in the new country. 

 
20) Your school principal is retiring. Write a letter thanking him/her for all his/her contribution 
      to the development of your school and support for all students. 
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Write approximately 300 words in ARABIC. 
 
1) "Conforming to society is no longer a pressure on the individual".  

Do you agree? 
 
2) "People nowadays are unable to overcome the adversities in their lives".  

Write an article for an Arabic newspaper in which you discuss this statement. 
 

3) "As a result of globalisation, poverty around the world has decreased".  
Write a speech addressed to your class in which you present your point of view regarding 
this statement. 

 
4) "Contemporary societies stand on common grounds".  

Write an essay discussing this statement. 
 
6)  "Family expectations increase when migrating to a new country".  

Write an article to a local newspaper presenting your point of view regarding this 
statement.  
 

7) "Acceptance of others has become a necessity in Australian society".  
Do you agree? 
 

8) "Moving between cultures causes more harm to the individual than good". 
      Write a letter to the editor of the local newspaper in which you present your point of view 

regarding this statement. 
 

9) "Class differences do not exist in today's society". 
Write an article for your school magazine in which you present your point of view. 

 
10) "Women's status in Arab society has experienced great changes in the last few decades". 

Do you agree?  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


